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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΣΥΝ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45332 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κωστούλα Ε. 

Τηλέφωνο 2651360103 

Φαξ 2651049772 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  e.kostoula@kkppe.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://kkppe.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής συναντάται στον τομέα της Πρόνοιας (κοινωνική 

προστασία) και είναι η παροχή στέγασης, σίτισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και λοιπών παροχών 

για άτομα με νοητικά και κινητικά προβλήματα για τις δομές ΑΜΕΑ, καθώς και στέγασης, σίτισης και 

λοιπών παροχών για παιδιά και νέους (από 7 χρονών και έως 18-22) στις Μονάδες Προστασίας Παιδιών. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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. 

β) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου 

στην προαναφερθείσα φυσική διεύθυνση και τηλέφωνο ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://kkppe.gr 

δ) Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι 

δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr. 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ. Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 1381 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: η προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού, για τις 

ανάγκες των περιθαλπόμενων και των φιλοξενουμένων παιδιών των Παραρτημάτων του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021.                

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) ανά Παράρτημα του Κέντρου:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΜΕΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜ

Α 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Σ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΜΕΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

1 Γάντια  18424000-7 203,50 0,00 82,50 33,00 88,00 

2 Πλαστικά προϊόντα 19520000-7 4.082,60 1.485,00 32,60 195,00 2.370,00 

3 

Σάκοι και τσάντες από-

βλήτων και απορριμ-

μάτων από 

πολυαιθυλένιο 19640000-4 7.121,30 4.890,00 268,00 97,80 1.865,50 

4 Απιονισμένο νερό 24316000-2 140,00 100,00 0,00 0,00 40,00 

5 Απολυμαντικά 24455000-8 3.219,70 934,20 469,70 78,70 1.737,10 

6 Μπαταρίες 31440000-2 1.269,00 725,00 70,00 37,00 437,00 

7 Αποσμητικά 33711110-1 562,50 90,00 450,00 0,00 22,50 

8 Βαφή μαλλιών 33711400-1 112,50 112,50 0,00 0,00 0,00 

9 Μπατονέτες 33711410-4 96,00 16,00 64,00 0,00 16,00 

10 Αφρόλουτρα  33711520-8 1.576,00 960,00 160,00 168,00 288,00 

11 Σαμπουάν 33711610-6 3.637,50 2.860,00 160,00 192,00 425,50 

12 Οδοντόβουρτσες 33711710-7 286,00 0,00 65,00 136,50 84,50 

13 Οδοντόπαστα 33711720-0 420,50 0,00 145,00 174,00 101,50 

14 Αφρός ξυρίσματος 33711800-5 452,20 91,20 0,00 0,00 361,00 

15 Σαπούνι 33711900-6 98,00 30,00 32,00 0,00 36,00 

16 Ξυράφια 33721000-0 3.906,50 2.000,00 206,50 0,00 1.700,00 

17 

Απολυμαντικό-

αντισηπτικό χεριών 33741300-9 2.750,00 750,00 250,00 250,00 1.500,00 

18 

Χάρτινα 

τραπεζομάντιλα μ.χ. 33751000-9 2.016,70 0,00 6,70 0,00 2.010,00 

19 Χαρτί υγείας 33761000-2 585,80 0,00 580,00 0,00 5,80 

20 

Χάρτινες 

χειροπετσέτες 33763000-6 6.761,00 1.965,00 99,00 132,00 4.565,00 

21 Χαρτοπετσέτες 33764000-3 861,00 35,00 134,00 140,00 552,00 

22 Σερβιέτες υγείας 33771100-6 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 

                                                           
1 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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23 

Εξοπλισμός κουζίνας, 

είδη οικιακής χρήσης 

και αναλώσιμα 

τροφοδοσίας 39220000-0 6.803,35 4.382,50 380,85 234,00 1.806,00 

24 Σχάρες στεγνώματος  39221170-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 

Σκούπες και βούρτσες 

και άλλα είδη για την 

οικιακή καθαριότητα 39224300-1 370,90 28,00 179,40 27,40 136,10 

26 Σφουγγάρια 39224320-7 1.151,00 675,00 38,00 28,00 410,00 

27 Κάδοι 39224340-3 673,50 330,00 161,50 0,00 182,00 

28 Φαράσια 39224350-6 38,80 0,00 24,00 5,00 9,80 

29 Πανιά καθαρισμού 39525800-6 865,25 425,00 101,30 150,00 188,95 

30 

Υλικά 

σφουγγαρίσματος 39812400-1 57,00 0,00 25,10 5,00 26,90 

31 Καυστικά καθαριστικά 39822000-0 5,00 0,00 2,50 0,00 2,50 

32 Προϊόντα καθαρισμού 39830000-9 2.056,00 1.183,50 138,25 100,50 633,75 

33 Απορρυπαντικά 39831200-8 6.332,00 2.580,00 292,00 222,00 3.238,00 

34 

Απορρυπαντικά 

πλυντηρίου πιάτων 39831210-1 2.374,80 1.340,80 218,00 128,00 688,00 

35 Καθαριστικά δαπέδου 39831300-9 47,45 0,00 3,25 0,00 44,20 

36 

Προϊόντα για το 

πλύσιμο των πιάτων 39832000-3 918,00 425,00 85,00 42,50 365,50 

ΣΥΝΟΛΟ: 62.176,35 28.413,70 5.249,15 2.576,40 25.937,10 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%: 14.922,34 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 77.098,69 

 

Για την παρούσα σύμβαση δημιουργήθηκαν, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ υπό τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α.α. συστήματος «96558», τριακόσιες τριάντα μία (331) γραμμές-τμήματα, οι 

οποίες αντιστοιχούν στις ανάγκες των Παραρτημάτων και Μονάδων αυτών του ΚΚΠΠΗ, όπως 

αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα (1) της παρούσας Διακήρυξης.  

Προσφορές υποβάλλονται για μία, περισσότερες ή για όλες τις γραμμές-τμήματα των πινάκων του 

Παραρτήματος (1) της παρούσας Διακήρυξης.  

Αναλυτική περιγραφή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή των ειδών, ποσοτήτων και 

αξίας αυτών ανά Παράρτημα (και Μονάδα αυτού) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Ηπείρου, δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1), ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών 

δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2) της παρούσας διακήρυξης. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #62.176,35#€ άνευ ΦΠΑ ή 

#77.098,69#€ με ΦΠΑ αξίας 24%. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από τις 01-01-2021 και έως τις 31-12-2021. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 

βάσει της τιμής. 
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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 ιδίως: 

1) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3) 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, 

4) Η αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

5) η 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», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

7) Τις διατάξεις του άρθ. 10 § 22 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17-10-2015), περί απαίτησης έγκρισης 

ανάληψης υποχρέωσης, που βαρύνει είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του 

Μ.Π.Δ.Σ., από τον εποπτεύοντα Υπουργό, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το 

ποσό των 100.000,00€ . 

8) Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ 29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου 

Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) και την αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924, 

τ.Β΄/2-6-2017). 

9) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 238 του 

Ν.4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012) και ισχύει, 

10) 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”, 

11) του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α΄150)2 

12) την υπ’ αριθ. Υ.Α. 10/11-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3748/2017) του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «περί καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 

τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου», όπως ισχύει. 

13) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,3όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

14) Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», 

όπως ισχύει 

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

16) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

17) Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994) αναφορικά με την παρακράτηση 

φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 

18)  το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

                                                           
2 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 

άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 

διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
3 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 

2021  
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19) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

20) την αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

21) την 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.)», 

22) του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π 

23) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

24) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

25) Τις Δ/ξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3527/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μονάδων 

Κοινωνικής Φροντίδας. 

26) Τις διατάξεις των παρακάτω νόμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: του ν.4025/2011 περί 

συγχώνευσης ΜΚΦ, του ν.4052/2012 περί αλλαγής εποπτεύοντος Υπουργείου των ΜΚΦ από Υγείας 

σε Εργασίας και του ν.4109/2013 άρθρο 9 (ΦΕΚ 16/23-1-2013 τ.Α´) «Κατάργηση και συγχώνευση 

νομικών προσώπων του Δημοσίου…κ.ά. διατάξεις» περί συγχώνευσης ΜΚΦ και σύστασης νέου 

ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 

27) Το αρ. 9344/702/24-3-2014 έγγραφο του Υπ. Εργασίας περί μη αναγκαιότητας λήψης έγκρισης 

σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών από το Υπ. Εργασίας.  

28) Την αρ. πρωτ. Δ1/οικ.56680/18344/6-12-2019 (ΦΕΚ 1058/13-12-2019 Τ’. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση Υπ. 

Εργασίας ορισμού μελών στο ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η., όπως ισχύει 

29) Το ν. 4683/2020 (Α΄ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (Α 68) και άλλες διατάξεις. 

30) Το αρθρο 41 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 (ΦΕΚ Α' 84/13-04-2020) 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» 

31) Η αρ. 15/2020 (θ. 5ο)  Απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. περί έγκρισης προκήρυξης ηλεκτρονικού 

τακτικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτών Υλικών 

Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου για 

το έτος 2021. 

32) Η αρ. 2297/28-08-2020 (ΑΔΑ: 645ΧΟΞΧΓ-ΘΨΥ) Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν 

της αρ.  15/2020 (θ. 5ο)  Απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. 

 

 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι 

προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ύστερα από κανονική και πλέον προθεσμία δέκαπέντε (15) 

ημερών (αρ. 121 παρ. 1, περίπτωση (β) ν. 4412/2016), από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης 

στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και μέχρι 
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την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚα΄/29-5-2013) και στην αρ. 56902/215 (Β' 

1924/2.6.2017) Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  

ΠΥΛΗ  

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

31-08-2020 31-08-2020 
14-09-2020 

ΩΡΑ: 14:00 

18-09-2020 

ΩΡΑ: 10:0 

 

Οι ενδιαφερόμενοι (άρθ. 96 ν.4412/2016) μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα 

και έχουν τη δυνατότητα να την υποβάλουν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην 

ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεν έχουν δυνατότητα να 

αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

υποβολής των προσφορών. 

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 της. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β΄, 1924/2-6-2017) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για 

τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα, δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 31-08-2020 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αρθ. 

36 ν.4412/2016):  http://www.promitheus.gov.gr, στις 31-08-2020 και έχει αύξων Συστημικό Αριθμό : 

«96558». 

Προκήρυξη - περίληψη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη στις 31-08-2020 για δημοσίευση: 

1) «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» -  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ημερήσια νομαρχιακή Ιωαννίνων)  

2) «ΕΚΔΟΣΗ» - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (εβδομαδιαία Ιωαννίνων)  

3) «Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ» - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ημερήσια νομαρχιακή Θεσπρωτίας)  

4) «ΤΙΤΑΝΗ» - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (εβδομαδιαία Θεσπρωτίας)  

5) στον ιστότοπο https://app.diavgeia.gov.gr/f/kentrokoinonikispronoiasperifereiashpeirou της 

Διαύγειας στις 31-08-2020 

 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL):    https://kkppe.gr   στην καρτέλα «Διακηρύξεις», στις 31-08-2020. 
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B. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον νομαρχιακό/τοπικό τύπο βαρύνουν αποκλειστικά και κατά αναλογία 

τους Ανάδοχους, σύμφωνα με το άρθ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 163/4-9-2009). Σε περίπτωση ύπαρξης 

περισσοτέρων του ενός Αναδόχου, ο επιμερισμός της δαπάνης γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό των 

επιμέρους Τμημάτων (ποσοστό επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας). Στην περίπτωση άγονου 

αποτελέσματος, τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 

 

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 στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του 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 τους4  

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. 

 

                                                           
4 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 σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

•••• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) «Αναλυτική κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών ανά Παράρτημα του ΚΚΠΠΗ 

και Μονάδα αυτού» 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2) «Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών»  

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3) «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4) «Σχέδιο Σύμβασης» 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5) « Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) » 

•••• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

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 συστήματος. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί το χαρακτηρισμό ως εμπιστευτικού χαρακτήρα των 

πληροφοριών που παρέχει στην παρούσα σύμβαση, πρέπει να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στο 

άρθ. 21 του ν. 4412/2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μίας πληροφορίας ως 

εμπιστευτικής.  

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα έγγραφα ή πληροφορίες που 

προκύπτουν από τα έγγραφα της σύμβασης ή ακόμα και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Οι 

οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 

υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 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 υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 

δεν εξετάζονται.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, δεν έχουν την 

υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 

χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 
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προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 

υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 

 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 και 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016).  Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)5. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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 οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 6.  

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).7  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα 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 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.8  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις9(άρθ. 72 ν. 4412/2016) 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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 

                                                           
 

6 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
7 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
8 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε   
9 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
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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 προσφορών10, 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.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα (4)  

της παρούσας Διακήρυξης.  

Για το Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) 

την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται 

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, ζ) τον αριθμό της 

σχετικής διακήρυξης και η) τον τίτλο/περιγραφή της διακήρυξης-σύμβασης, λ.χ. διαγωνισμός 

ανάδειξης προμηθευτών υλικών καθαριότητας & ειδών ευπρεπισμού κ.λ.π.. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα 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.11 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή12 για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο το 

                                                           
10 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
11 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 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
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ιδιωτικό έγγραφο που θα αποδεικνύει το παραπάνω εάν υποβληθεί σε απλή φωτοτυπία θα πρέπει να 

συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφόμενων και 

να φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής13 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής14, η οποία 

ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 2% επί της συνολικής ή της αθροιστικά αναλογικά 

προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ για τα είδη (γραμμές-τμήματα) στα οποία συμμετέχει ο 

οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 

παράτασης της σύμβασης. Η αξία προ ΦΠΑ αναλύεται ανά είδος, Παράρτημα και Μονάδα αυτού στο 

Παράρτημα (1) της παρούσας. 

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 διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επομένη 

της διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι τις 16-

04-2021, 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 μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 

προστασίας  ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:  α) λήξης του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν 

έχει ασκηθεί ενδικοφανής προδικαστική προσφυγή ή ένδικο βοήθημα προσωρινής δικαστικής προστασίας 

ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προδικαστικής  προσφυγής ή ένδικων 

βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 

άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

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. 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
13 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
14 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) 





 

Σελίδα 15 

2.2.3  Προϋποθέσεις Συµµετοχής - Λόγοι αποκλεισµού (άρθ. 73 & 74 ν. 4412/2016) 15  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του εξουσιοδοτημένου οργάνου εκπροσώπησης ή 

σε ένα από τα μέλη ή σε όλα τα μέλη του οικονομικού φορέα ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

ακόλουθους λόγους της παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 (Τ.Ε.Υ.Δ.: μέρος ΙΙΙ Α΄ - Λόγοι αποκλεισμού που 

σχετίζονται με ποινικές καταδίκες):  

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 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 

διαχειριστές. 

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 Συμβουλίου16. 

                                                           
15 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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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 κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (Τ.Ε.Υ.Δ.: μέρος ΙΙΙ Β΄ - Λόγοι που σχετίζονται με την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

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

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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 τους.  

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις (Τ.Ε.Υ.Δ.: μέρος ΙΙΙ Γ΄ - Λόγοι που 

σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(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 λειτουργίας. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.17 

 

2.2.3.4. 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.  

  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 έως και 2.2.3.3 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 

                                                                                                                                                                                                 
16 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
17 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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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 18. 

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. 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 Επιλογής 

Όσον αφορά τη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στο Τ.Ε.Υ.Δ., αρκεί ο οικονομικός φορέας να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε 

άλλη ενότητα του Μέρους IV. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας19  

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 

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 επάρκεια  

Στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν απαιτείται η υποβολή 

στοιχείων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν απαιτείται η υποβολή 

στοιχείων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν απαιτείται η υποβολή 

προτύπων διασφάλισης ποιότητας και προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

                                                           
18 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
19 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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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 αυτούς20. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, 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, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και 

αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.21. 

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 κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 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 (3), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ 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) και 23/201822.  

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 είναι δυνατό να φέρει    μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα23 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. 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αίτησης συμμετοχής.24 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

                                                           
20 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 .  
21 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
22  Βλ. σχετικά: http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-

ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn  
23 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
24        Πρβλ αρθρο 43 Ν.4605/2019. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα25  

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 παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201626. 

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. 5 και 2.2.6 )27. 

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 2.2.3.428. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται, εκτός αν ορίζεται στους όρους της διακήρυξης, 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 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει (ή πρόκειται να) αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν29. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών30. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά31: 

                                                           
25 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016   
26 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
27 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
28 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. 
29     Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
30  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
31 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 
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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 και το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του.  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, ήτοι: 

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

Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

� Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

� Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

Εάν, για τις περιπτώσεις (α) έως (στ) της παραγράφου 2.2.3.1, η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας ήτοι: α) Φορολογική ενημερότητα και β) ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και 

επικουρική), τα οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

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 έως και 2.2.3.3, 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. 

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 έως και 2.2.3.3. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3. περίπτωση (α) και την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση ν. 

1599/1986 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη αθέτησης των 

                                                                                                                                                                                                 
(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:  

 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.   
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υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθ. 18 του ν.4412/2016 και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση (β)΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, ήτοι: πιστοποιητικά από Πρωτοδικείο, τα οποία να έχουν εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.   

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ή 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., και γίνεται αποδεκτό εφ’ 

όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, 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 Εσόδων32.  

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 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση και γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον έχει 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της,  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. 

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, 2.2.3.2 και στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. 

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 

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. 

                                                           
32 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της. 33 

Β.3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών 

δεν απαιτείται η υποβολή στοιχείων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5., ομοίως δεν προσκομίζονται και τα σχετικά αποδεικτικά.   

Β.4. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών 

δεν απαιτείται η υποβολή στοιχείων απόδειξης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της 

παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν στοιχεία τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας.  

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή του 34.  Στις λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. 

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

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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. 

Β.6. 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.8. 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, 

                                                           
33  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
34  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό,35 η οποία εάν δεν 

είναι σε πρωτότυπη μορφή αλλά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη 

Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφομένων. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης36  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής.37  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις υποενότητες 2.4.1 έως 2.4.5. και 

3.2 της παρούσας Διακήρυξης και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά 

είδος/γραμμή/τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά 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 αυτής (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, δεν έχουν την 

υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 

χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. 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 στο άρθρο 1.5, ήτοι: 14-09-2020 και ώρα 14:00, στην Ελληνική Γλώσσα, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 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)»38. 

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 

                                                           
35 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 
36 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) 
37 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 
38 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) 
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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.. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, δεν έχουν την 

υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 

χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 

υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 39 

 

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 της.40 

 

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 χαρακτήρα41, 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. 

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 υπογράφονται 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]. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές 

οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

                                                           
39  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
40 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
41 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
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ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της 

διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς 42. 

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 , με την επιφύλαξη 

των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.43 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ηλεκτρονικά από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο 

προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό 

του) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής ούτε έντυπη υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, 

φέρουν δε υπογραφή φέρουν δε υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικά από τον 

οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, µε 

διαβιβαστικό εκτός του φακέλου έντυπης προσφοράς, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία 

της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014, πλην των εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  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 διαδικασίας.44 

                                                           
42  Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
43   Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε    

με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 

 
44Σε 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   
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν45:  

Α. Έλληνες πολίτες - Αλλοδαποί 

Α.α) Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/201646, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα 

για τους όρους της παρούσας σύμβασης προμηθειών, και θα αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη 

μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, αποτελώντας 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα (4). Σε περίπτωση που επιλεχθεί ο 

μορφότυπος .pdf η συμπλήρωση μπορεί να γίνει χειρόγραφα, πλην όμως, δεδομένου ότι ο 

διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός, η υπογραφή στο ΕΕΕΣ από τον προσφέροντα θα πρέπει να είναι 

ηλεκτρονική. 

Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν και υπογράφουν ηλεκτρονικά έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο τελευταίο «Μέρος VI: Τελικές 

Δηλώσεις», ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το 

σκοπό αυτό πρόσωπο και 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 αυτό. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης διαδικασίας σύμβασης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ / ΕΕΕΣ μπορείτε να αντλήσετε από τον 

ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.hsppa.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-

egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-

symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn και ιδιαίτερα από την Κατευθυντήρια Οδηγία 23. 

Α.β) 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 εγγυητική επιστολή συμμετοχής 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.) 

Α.γ) Επιστολή, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται για ποιο Παράρτημα ή 

μονάδα αυτού καταθέτουν Προσφορά και κατάσταση με τα προσφερόμενα είδη, όπως ορίζεται 

στο Παράρτημα (1) της παρούσας Διακήρυξης ΧΩΡΙΣ τιμολόγηση, προκειμένου για τον 

υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, φέρει δε υπογραφή έως και δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

 

Η μη υποβολή των παραπάνω (α), (β) και (γ) δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της 

προσφοράς από τον διαγωνισμό και αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

                                                           
45 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
46 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 και Κ.Ο. 23/2018. 
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Β. Νοµικά πρόσωπα: Ηµεδαπά, Αλλοδαπά ή Φυσικά 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες - Αλλοδαποί, 

αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή 

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και 

της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα: 

Β.α Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

• Πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια του αντικειμένου του 

διαγωνισμού με τη δραστηριότητα της εταιρείας και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

• Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ) από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα 

εκπροσώπηση της εταιρείας και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. πρέπει να προσκομίζει: 

• Πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια του αντικειμένου του 

διαγωνισμού με τη δραστηριότητα της εταιρείας και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

• Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ) από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα 

εκπροσώπηση της εταιρείας και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 

 

 

Β.β Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα µε τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 

αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας 

ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 

εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 

πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που το οικείο 

κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου εφ’όσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της προσφοράς του 

ενδιαφερόμενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση, η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης,  ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω 

κατηγορίες υποψηφίων. 

Γ. Συνεταιρισμοί  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α 

και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης.  

 

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 





 

Σελίδα 28 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α 

και Β, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 

Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 

καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα 

εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και 

το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφόμενων και φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης. 

Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) των ανωτέρω 

δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ηλεκτρονικά 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. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα και τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα (2) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 

το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Στον ηλεκτρονικό υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα.  

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 ηλεκτρονικά και υποβάλλεται στον αντίστοιχο φάκελο του 

συστήματος 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. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά αρχεία. 
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Με την προσφορά, η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα είδους (τεμάχιο) χωριστά, το 

πολύ μέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία και για το σύνολο των ποσοτήτων, επί ποινή απόρριψης, όπως 

καθορίζεται στη διακήρυξη.  

Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως 

εκάστοτε ισχύουν και ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από τον 

Φ.Π.Α., για την παροχή των αγαθών στον τόπο παράδοσης των Παραρτημάτων και Μονάδων αυτών, όπως 

αποτυπώνονται στους πίνακες του Παραρτήματος (1) και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης47.   

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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 σύμβασης48. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες (βλ. § 1, §5, §6 άρθ. 95 ν.4412/2016). 

Κριτήριο (κατακύρωσης) ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάσει μόνο την 

τιμή (χαμηλότερη τιμή). 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 

προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα µε τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

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, γ) όταν ο προσφέρων θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς 

αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη και δ) όταν η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή49 στο Παράρτημα (1) της παρούσας 

διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών50   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 

ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή έως τις 17-03-2021. 

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 

                                                           
47 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 

          48 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 
49 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
50 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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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. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.51 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών52 

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 ή δεν είναι σύμφωνη, με τον τρόπο, το περιεχόμενο και τους 

απαράβατους όρους που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 

υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς. Σημειώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν 

στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται 

απόρριψη της 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 κατακύρωσης) της παρούσας,53  

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. Σημειώνεται ότι διευκρινίσεις που δίνονται από 

τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό 

όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής μετά από σχετική 

γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα µε 

τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός δεν ισχύει 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. 

Σημειώνεται ότι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 

απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους 

και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

                                                           
51  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
52 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
53 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών54 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 55,, 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» 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 

στις  18-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 

•••• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

•••• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 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) Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή,  

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του περιεχομένου των φακέλων και υπο−φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» των προσφορών. 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, 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. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί επίσης με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής (όταν απαιτείται η κατάθεσή τους) προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 

τους. Παράλληλα οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς ειδοποιούνται για την ημερομηνία και ώρα που θα 

πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομικής Προσφοράς», όταν αυτή 

λαμβάνει χώρα σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία αξιολόγησης των φακέλων και 

υπο−φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» των προσφορών. 

                                                           
54 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) 
55  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
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β) Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, και µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους 

«Οικονομική Προσφορά» 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 προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής: 

(α) απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

διακήρυξης, και (β) εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα µε τους όρους της 

παρούσας.  

      Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο 

οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, περιλαμβάνει δε συγκριτικό πίνακα 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα και με το 

οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ενώ προτείνεται και η ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή56 προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται, μέσω του 

Συστήματος σε όλους Υποψηφίους.  

Στην περίπτωση συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθ. 117 ν.4412/2016, δύναται η 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών να γίνει σε μία (κατά την ίδια) δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

επιτροπής. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016) 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 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. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθ. 102 του ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Η εν λόγω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες 

ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς  από την 

ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων, μεταφράσεων και 

λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 

υποβληθεί. 

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 

                                                           
56 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 





 

Σελίδα 33 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές57. Τυχόν 

απουσία των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία της κλήρωσης δεν κωλύει την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας.    

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από 

την κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών, μία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  

όλων των ανωτέρω σταδίων58 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.43 του Ν.4605/2019 τυχόν υπέρβαση των προθεσμιών της 

παραγράφου 1 και 2 του αρ.221Α του Ν.4412/2016, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 

εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.59 

  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου60 - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης61 και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την υποβολή του, ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται 

στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το παρόν δικαιολογητικό δύναται να αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον οικονομικό 

φορέα και των απαραίτητων στοιχείων έκδοσής του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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, ήτοι: 

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

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

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

� Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

� Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

                                                           
57 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
58 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
59  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
60 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
61 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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� Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν, για τις περιπτώσεις (α) έως (στ) της παραγράφου 2.2.3.1, η περίοδος αποκλεισμού 

δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το 

οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του 

άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την ηλεκτρονική του υπογραφή, όπου αναφέρονται με 

σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να 

ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών 

αποφάσεων. 

2. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016) ) το οποίο να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του . Το εν λόγω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων, η 

οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, τα οποία να είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και η η οποία να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 

οργανισμούς κύριας ασφάλισης. Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 

οργανισμό.  

Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες 

ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.  

Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό 

Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά 

έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

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 ανωτέρω, 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. 

4. Πιστοποιητικά από Πρωτοδικείο, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο οικονομικός φορέας δεν 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 
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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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή 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., ., και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή του 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 Εσόδων62.  

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 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση και γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον έχει 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της,  σε πρωτότυπη μορφή ή σε 

φωτοαντίγραφο συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη μετά την σχετική 

κοινοποίηση-ειδοποίηση υποβολής του δικαιολογητικού ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει υπογραφή μετά την σχετική 

κοινοποίηση-ειδοποίηση υποβολής του δικαιολογητικού 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. 

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, 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη, περί μη αθέτησης των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 του άρθ. 18 του ν. 

4412/2016 και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016,  η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

6. Πιστοποιητικά από Πρωτοδικείο, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο οικονομικός φορέας δεν 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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή 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., ., και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον 

                                                           
62 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του 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 Εσόδων63.  

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 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση και γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον 

έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της,  σε πρωτότυπη μορφή ή σε 

φωτοαντίγραφο συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη μετά την σχετική 

κοινοποίηση-ειδοποίηση υποβολής του δικαιολογητικού ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει υπογραφή μετά την 

σχετική κοινοποίηση-ειδοποίηση υποβολής του δικαιολογητικού 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. 

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, 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

7. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο η οποία  γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της. 

8. Για τους παραγωγούς συσκευασιών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, Πιστοποιητικό ΕΜΠΑ το οποίο να είναι σε ισχύ. Για τους λοιπούς Υπεύθυνη Δήλωση 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη στην οποία να αναγράφεται ότι «ως έμποροι δεν έχουν την 

υποχρέωση εγγραφής τους στο ΕΜΠΑ αλλά οι προμηθευτές τους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό και 

έχουν αριθμό μητρώου…»,  η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Τα ανωτέρω (1) έως και (8) δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf, κατά περίπτωση ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα, και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής τους στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών64. 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

                                                           
63 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
64  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
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αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές65 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά από την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών και σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που έχει ήδη 

συγκεντρώσει στον ηλεκτρονικό φάκελο των Δικαιολογητικών Μειοδότη, ενώ τα δικαιολογητικά για τα 

οποία αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής τους, υποβάλλονται μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του Συστήματος. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.66 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά67 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 

Τ..Ε.Υ.Δ., 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 Τ.Ε.Υ.Δ., 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 του68.  

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, 

σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθ. 106 του ν. 4412/2016.   

                                                           
65  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
66  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
67  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
68 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω69 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 είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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 δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά70, 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.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 71. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 

τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού 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 

                                                           
69  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
70  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 
71  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 

και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής. 
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συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά72. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1  του άρθρου 106.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές  

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 αρχής73 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 παράλειψης74. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά75 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 πιστοποιητικών76 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σύμβασης, 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 ύψος του παραβόλου 

δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων ευρώ (600,00€) ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 

(15.000,00). Ο κωδικός παραβόλου που θα αναζητήσετε είναι ο εξής: «100 (προδικαστική προσφυγή 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.77  

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. 

                                                           
72  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
73 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
74 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
75 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.)».  
76 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.)”. 
77  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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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 και την περ. α  ́της παρ. 1 του α) ρθρου 9 

του π.δ. 39/2017. 

• 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 και την περ. α  ́της παρ. 1 του α) ρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

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 προσφυγής 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας78 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 

προσφυγής.79 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ.80 

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. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου81. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 

ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 

έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής82. 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 διαφορετικά83. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

                                                           
78 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
79  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
80 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

81  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
82  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
83 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα (3) της παρούσας  Διακήρυξης 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. 

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 επιστρέφεται στο σύνολό της 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 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .84 

Λοιποί όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται στο Παράρτημα (4)–Σχέδιο Σύμβασης της παρούσας. 

                                                           
84 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
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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. 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. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για αντικατάσταση υπεργολάβου είναι ότι θα επαληθεύεται η συνδρομή λόγων αποκλεισμού του άρθ. 73 

ν.4412/2016. 

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.  

4.4.4. Δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου. 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της85 

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. 4412/16.86 87 

Οποιαδήποτε όμως τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του 

Κ.Κ.Π.Π.Η., αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

                                                           
85  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
86 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. 
87 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). 
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4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης88  

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  

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. 

 

 

                                                           
88 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), εντός εξήντα (60) ημερών και έπειτα από κάθε 

τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το εκάστοτε Παράρτημα, με βάση τη 

συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική 

και οικονομική του προσφορά. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, και 

υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής 

προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή και μετά την έγκριση της δαπάνης 

από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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, ήτοι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (σύμφωνα με το άρθ. 208 του ν. 

4412/2016),  

β) δελτίο αποστολής-τιμολόγιο του προμηθευτή, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς το κάθε 

είδος, η τιμή και η ποσότητα. Σημειώνεται ότι η µη αναγραφή τους θα έχει σαν αποτέλεσμα την µη 

παραλαβή των υλικών,  

γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 

καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα 

πλαίσια της παράδοσης των αγαθών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

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 0,07%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 2.500,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει, άρθ. 44 Ν.4605/2019), , η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 

3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

β) Κράτηση 0,06%,  για συμβάσεις ανεξαρτήτως αξίας και πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 & αρ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

τ.Β΄/969/22-3-2017)), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το 

αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 0,02%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ του 

Δημοσίου (αρ. 36 παραγ. 6 ν.4412/2016 για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών), υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ. Το ποσό αυτό υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και παρακρατείται 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. 4412/2016.  

δ) Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και 

φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της 
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Διακήρυξης, καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε 

τις νέες διατάξεις. 

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

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος89  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας. 

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, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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 είδος 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 πρόστιμο90 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. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων91   

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), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

                                                           
89 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
90 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
91 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201692. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                           
92   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εντός των αποθηκών των 

Παραρτημάτων και Μονάδων αυτών, μέσα σε χρονικό διάστημα το αργότερο δέκα (10) ημερών από την 

παραγγελία και μέχρι την 12η ώρα πρωινή.  

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ή εφάπαξ, ανάλογα με το είδος και την 

ποσότητα αυτού, στις αποθήκες του εκάστοτε Παραρτήματος, ή Μονάδας αυτού, κατά τις πρωινές ώρες 

και σε εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Παραρτημάτων. 

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να 

προσκομίσει έγγραφο από την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του και να ενημερώσει μέχρι τις 09.00 το 

πρωί της επόμενης της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη 

προσκόμισή του. 

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. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1693  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα (5) της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 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 μακροσκοπικά. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, 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. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Είδη 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 

                                                           
93 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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επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου 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. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

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 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, όπως περιεγράφηκαν ανωτέρω. 

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. 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. 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. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.8  Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
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καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).94 

 

                                                           
94  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη 

ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε 

περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 

πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) – Αναλυτική Κατάσταση των Υπό Προµήθεια Ειδών ανά 
Παράρτηµα και Μονάδα αυτού 

 

1 )  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α Μ Ε Α  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν  « Ο  Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ » :  Ν Ε Ο Μ .  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  1 ,  

Σ Υ Ν . Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ,  4 5 3 3 2 ,  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α  Α ρ ι θ μ ό ς  γ ρ α μ μ ώ ν  # 1  έ ω ς  κ α ι  # 5 1 .  

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

Μ.Μ. 

ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

 ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 

Πιάτα φελιζολ (foam) μ.χ., διαστάσεων 

24Χ24, μεγάλα ρηχά, λευκά σε συσκευασία 

των 100 τεμαχίων  19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 7 35 

2 Ποτήρια πλαστικά μεγάλα 250ml, λευκά σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 1,2 120 

3 Ποτήρι χάρτινο μίας χρήσης 350ml (12oz) σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 2 500 

4 Ποτήρια πλαστικά μικρά, λευκά, σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 0,8 40 

5 

Μπολ πλαστικά μιας χρήσης, λευκά, 

χωρητικότητας 240ml με καπάκι, μ.χ. σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 1,8 360 

6 

Μπολ πλαστικά μιας χρήσης, λευκά, 

χωρητικότητας 240ml χωρίς καπάκι, μ.χ. σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 1,4 280 

7 

Κουτάλια πλαστικά μεσαίου μεγέθους 

κρέμας μ.χ., λευκά σε συσκευασία των 100 

τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 1,5 150 

8 

Σακούλες απορριμάτων από σκληρό 

πλαστικό για επαγγελματική χρήση, μαύρες, 

χωρίς κορδόνι,  ανθεκτικές διάστασης 0,90 Χ 

1,10  19640000-4 ΚΙΛΟ 3000 1,63 4890 

9 Απιονισμένο νερό 24316000-2 ΛΙΤΡΟ 100 1 100 

10 

Πιστοποιημένο απολυμαντικό – καθαριστικό 

χωρίς χλώριο και άρωμα για όλες τις 

επιφάνειες. Ασφαλές και κατάλληλο για 

καθημερινή χρήση, εξουδετερώνει ιούς, 

βακτηρίδια, μύκητες και μούχλα. Κατάλληλο 

για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες στο 

σπίτι, στην κουζίνα και στο μπάνιο. Το 

προϊόν είναι συσκευασμένο σε πρακτική 

φιάλη 500 ml με ενσωματωμένο ψεκαστήρα 

και είναι έτoιμο προς χρήση. Εγκεκριμένο 

από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 

(ΕΟΦ). 24455000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 3,07 184,2 

11 

Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο 

ιματισμού. Το ph να κυμαίνεται από 12-14, 

να περιέχει λευκαντικούς πα-ράγοντες με 

βάση το χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 

5%. 24455000-8 ΛΙΤΡΟ 500 0,6 300 
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12 

Υγρό απολυμαντικό για συσκευή χώρου 

υγιεινής τουαλέτας, ανταλλακτικό 600 ml. Οι 

συσκευές τοποθετούνται από τον 

προμηθευτή και τον επιβαρύνουν. 24455000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 9 450 

13 Μπαταρίες ΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 

1,5V υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων  31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 3 450 

14 

Μπαταρίες ΑΑΑ αλκαλικές μεγάλης 

διάρκειας 1,5V υψηλής απόδοσης συσκ 4 

τεμαχίων 31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 3 150 

15 Μπαταρίες 9V plus power  ΜΝ 1604 31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 2,6 26 

16 
Μπαταρίες κουμπί λιθίου CR 2032, 3V 

(μεγάλες) 31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 2 20 

17 

Μπαταρίες κουμπί λιθίου 1,55 V  SR41 silver 

oxide (για ηλεκτρικά θερμόμετρα) συσκ 1 

τεμαχίου 31440000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,8 54 

18 Μπαταρία αλκαλική C 1,5V συσκ 2 τεμαχίων 31440000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5 25 

19 

Αποσμητικό μασχάλης (deo roll on) 24ωρη 

προστασία/powder fresh ή cotton, 100% 

dermosensitive, 0% alcool κλινικά ελεγμένο 

σε συσκευασία των 50ml 33711110-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 4,5 90 

  Βαφή μαλλιών χρώματος "Ξανθό μελί" 33711400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ   7,5 0 

20 Βαφή μαλλιών χρώματος "Καστανό" 33711400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 7,5 112,5 

21 Μπατονέτες ενηλίκων (ωτοκαθαριστές - 

cotton buds) σε συσκευασία 200 τεμαχίων 33711410-4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 1,6 16 

22 

Αφρόλουτρο  του 1 λίτρου, με ενυδατικά 

στοιχεία, απαλό με το σώμα, με ουδέτερο ph 

και σε διάφορα αρώματα. 33711520-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 600 1,6 960 

  Σαμπουάν του  1 λίτρου  33711610-6 ΤΕΜΑΧΙΟ   1,6 0 

23 Σαμπουάν αντιπιτυριδικό για την 

ξηροδερμία σε συσκευασία 400 ml 33711610-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 520 5,5 2860 

24 Αφρός ξυρίσματος 300 ml 33711800-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 48 1,9 91,2 

25 Σαπούνι πράσινο παραδοσιακό με βάση το 

ελαιόλαδο σε πλάκα των 125 γραμ.  33711900-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,6 30 

26 Ξυραφάκια με 2 λεπίδες 33721000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 1 2000 

27 

Aνταλλακτικό απολυμαντικό αντισηπτικό 

χεριών χωρίς ξέβγαλμα, κατάλληλο για 

χρήση και από το ευρύ κοινό, για αυτόματο 

dispenser σε πλαστική συσκευασία 1.200ml, 

εγκεκριμμένο από τον Ε.Ο.Φ. 33741300-9 ΤΕΜΜΑΧΙΟ 30 25 750 

28 

Χαρτί Βιομηχανικό ρολό Κουζίνας βάρους 5 

κιλών, λευκό 100%  από μη ανακυκλώσιμο 

υλικό 33763000-6 ΡΟΛΛΟ 60 8 480 

29 

Χαρτί κουζίνας βάρους 1 κιλού, λευκό, από 

100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο 

χαρτοπολτό, μήκους 100 μ., διαστάσεων 

19,5 x 22,6 cm, δίφυλλο με διάτρηση 33763000-6 ΡΟΛΛΟ 900 1,65 1485 

30 

Χαρτοπετσέτες Πακέτο των 100 τεμ, 33Χ33, 

100%  λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), 

μαλακές, μονόφυλλες 33764000-3 ΚΥΤΙΟ 50 0,7 35 

31 
Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 250m x 45 

cm με πριονάκι 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 5,5 137,5 
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32 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικής χρήσης των 

100m x 29,5 cm, με πριονάκι 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5 150 

33 Σύρμα κουζίνας χονδρό ανοξείδωτο 50 γραμ. 

σπιράλ σε σχήμα φωλιάς 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,8 320 

  
Σύρμα κουζίνας ψιλό ανοξείδωτο 100 

γραμμαρίων Νο 70 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ   0,95 0 

34 

Ψηφιακή συσκευή ψεκασμού χώρου που να 

δέχεται ανταλλακτικό εντομοαπωθητικού 

υγρού για ιπτάμενα έντομα (κουνούπια, 

μύγες, σφήκες, σκνίπες κ.α.) καθώς και 

ανταλλακτικό αρωματισμού χώρου, λευκού 

χρώματος  39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 41 2050 

35 

Ανταλλακτικό εντομοαπωθητικό υγρό (για 

κουνούπια, μύγες, σφήκες, σκνίπες κ.α.) για 

την ψηφιακή συσκευή ψεκασμού (βλ. 

παραπάνω) σε σπρέι από 250-300ml 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 11,5 1725 

36 
Λεκάνες πλαστικές 15 λίτρων διαμέτρου 

περ. 40 εκ.-60εκ. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,8 28 

37 

Σφουγγάρια κουζίνας - πιάτων 8 x 14 με μία 

επιφάνεια συρμάτινη (fibrex) πράσινη και η 

άλλη σπόγγος. Ιδανικό για την 

καταπολέμηση του λίπους και των λεκέδων. 

Να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση 

τους. 39224320-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,35 175 

38 
Σφουγγάρια μπάνιου σώματος απλά των 14 

Χ 9εκ. 39224320-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,5 500 

39 

Καλάθι κάδος απορριμάτων ανοξείδωτος, με 

πεντάλ, 30 λίτρων, διαστάσεων 29cm 

διάμετρος x 65cm ύψος 39224340-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 33 330 

40 

Σπογγοπετσέτα κουζίνας υψηλής 

αποροφητικότητας, ρολό  των 14 μέτρων x 

0,32 cm, προτεμαχισμένο, 80% βισκόζ 20% 

πολυεστερ 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 8,5 425 

41 
Υγρό Αφαλατικό αντιστάσεων ηλεκτρικών 

συσκευών 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 70 1,55 108,5 

42 Αλάτι χοντρό Νο 2. Για συσκευή 

αφαλάτωσης πλυντηρίου πιάτων 39830000-9 ΚΙΛΟ 50 0,5 25 

43 

Υγρό αφαιρετικό για καμένα λίπη, αλκαλικό, 

βιοδιασπώμενο, για χρήση σε ανοξείδωτες 

επιφάνειες, πλακάκια κουζίνας, σκεύη 

κουζίνας.  39830000-9 ΛΙΤΡΟ 200 1,35 270 

44 

Ταμπλέτες καθρισμού ηλεκτρονικού 

φούρνου RAΤΙONAL (κόκκινες) με κωδικό 

RA56.00.210, δοχείο 100 τμχ 39830000-9 ΔΟΧΕΙΟ 6 75 450 

45 

Ταμπλέτες καθρισμού ηλεκτρονικού 

φούρνου RAΤΙONAL (μπλε) με κωδικό 

RA56.00.211, δοχείο 100 τμχ 39830000-9 ΔΟΧΕΙΟ 3 110 330 

46 

Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού, για 

επαγγελματικά πλυντήρια, μη αφρίζουσα, 

χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση 

φωσφορικών αλάτων και ενεργού οξυγόνου, 

ικανή να απομακρύνει λεκέδες φαγητού, 

αίμα, ούρα, κόπρανα κ.λπ., βιοδιασπώμενη. 39831200-8 ΚΙΛΟ 1200 1,2 1440 
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47 

Σκόνη Λευκαντικό για πλυντήριο ιματισμού. 

Χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση το οξυγόνο 

για λευκότητα στα ρούχα, για σκληρό νερό, 

διαλυτό ακόμη και σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, βιοδιασπώμενο.   39831200-8 ΚΙΛΟ 300 1,7 510 

48 

Υγρό μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού. 

Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και 

μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Να 

περιέχει  5%< κατιονικά τασιενεργά <15% . 

Χρωστικές και λοιπά συντηρητικά να είναι 

λιγότερο από 16%. Να είναι φιλικό για την 

επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην 

προκαλεί ερεθισμούς. 39831200-8 ΛΙΤΡΟ 700 0,9 630 

  

Υγρό αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων, για 

επαγγελματικά ανοξείδωτα πλυντήρια, 

προϊόν για το εσωτερικό του πλυντηρίου 39831210-1 ΛΙΤΡΟ   1 0 

49 
Υγρό Απορρυπαντικό επαγγελματικού 

πλυντηρίου πιάτων, με φωσφορικά άλατα , 

ικανό να διαλύει λεκέδες, βιοδιασπώμενο   39831210-1 ΛΙΤΡΟ 500 1,6 800 

50 

Υγρό Στεγνωτικό Λαμπρυντικό πλυντηρίου 

πιάτων,  για επαγγελματικά πλυντήρια, να 

μην αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, 

βιοδιασπώμενο.  39831210-1 ΛΙΤΡΟ 338 1,6 540,8 

51 

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι πιάτων, 

ποτηριών και λοιπών σκευών. Να είναι 

συμπυκνωμένο, να διαλύει εύκολα τα λίπη, 

με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και 

ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. 

Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά 

min 16% , μη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, 

pH υδατικού διαλύματος 1%, ειδικής 

σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό 

ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , αίμα 

καφές, αυγά κ.λ.π.).  39832000-3 ΛΙΤΡΟ 500 0,85 425 
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52 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 6 - 6,5 (S), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 

15 

1,1 16,50 

53 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 7 - 7,5 (Μ), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 50 1,1 55,00 
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54 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 8 - 8,5 (L), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 10 1,1 11,00 

55 

Πιάτα φελιζολ (foam) μ.χ., διαστάσεων 24Χ24, 

μεγάλα ρηχά, λευκά σε συσκευασία των 100 

τεμαχίων  19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 7 14,00 

56 Ποτήρι χάρτινο μίας χρήσης 350ml (12oz) σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 2 12,00 

57 Ποτήρια πλαστικά μικρά, λευκά, σε συσκευασία 

των 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 0,8 4,80 

58 

Μπολ πλαστικά μιας χρήσης, λευκά, 

χωρητικότητας 240ml με καπάκι, μ.χ. σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 1,8 1,80 

59 Σακκούλες απορριμάτων με κορδόνι 

συσκευασίας των 10 τεμ. διάσταση 0,52 Χ 0,75 19640000-4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 0,85 68,00 

60 
Σακούλες απορριμμάτων από σκληρό πλαστικό 

για επαγγελματική χρήση, μαύρες, χωρίς κορδόνι, 

διάσταση 0,80 x 1,00 19640000-4 ΚΙΛΟ 100 2 200,00 

61 
Υγρό καθαριστικό, απολυμαντικό, μικροβιοκτόνο 

με ph 7(±0,5) για όλες τις επιφάνειες (πάγκους 

κουζίνας, απορροφητήρες, κ.α.). 24455000-8 ΛΙΤΡΟ 40 1,6 64,00 

62 

Πιστοποιημένο απολυμαντικό – καθαριστικό 

χωρίς χλώριο και άρωμα για όλες τις επιφάνειες. 

Ασφαλές και κατάλληλο για καθημερινή χρήση, 

εξουδετερώνει ιούς, βακτηρίδια, μύκητες και 

μούχλα. Κατάλληλο για όλες τις πλενόμενες 

επιφάνειες στο σπίτι, στην κουζίνα και στο 

μπάνιο. Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε 

πρακτική φιάλη 500 ml με ενσωματωμένο 

ψεκαστήρα και είναι έτoιμο προς χρήση. 

Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΟΦ). 24455000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,07 30,70 

63 
Υγρό καθαριστικό  για WC τύπου παπί, φιάλη 

750ml 24455000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,3 65,00 

64 Χλωρίνη  Παχύρευστη για επιφάνειες. 24455000-8 ΛΙΤΡΟ 40 1 40,00 

65 

Υγρό απολυμαντικό για συσκευή χώρου υγιεινής 

τουαλέτας, ανταλλακτικό 600 ml. Οι συσκευές 

τοποθετούνται από τον προμηθευτή και τον 

επιβαρύνουν. 24455000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 9 270,00 

66 Μπαταρίες ΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 1,5V 

υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων  31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 3 30,00 

67 Μπαταρίες ΑΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 

1,5V υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων 31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 3 9,00 

  Μπαταρίες 9V plus power  ΜΝ 1604 31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   2,6 0,00 

68 Μπαταρίες κουμπί λιθίου CR 2032, 3V (μεγάλες) 31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 2 6,00 

69 Μπαταρία αλκαλική C 1,5V συσκ 2 τεμαχίων 31440000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5 25,00 

70 

Αποσμητικό μασχάλης (deo roll on) 24ωρη 

προστασία/powder fresh ή cotton, 100% 

dermosensitive, 0% alcool κλινικά ελεγμένο σε 

συσκευασία των 50ml 33711110-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 4,5 450,00 
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71 Μπατονέτες ενηλίκων (ωτοκαθαριστές - cotton 

buds) σε συσκευασία 200 τεμαχίων 33711410-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,6 64,00 

72 

Αφρόλουτρο  του 1 λίτρου, με ενυδατικά 

στοιχεία, απαλό με το σώμα, με ουδέτερο ph και 

σε διάφορα αρώματα. 33711520-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,6 160,00 

73 Σαμπουάν του  1 λίτρου  33711610-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,6 160,00 

74 Οδοντόβουρτσες με τρίχα medium 33711710-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,3 65,00 

75 Οδοντόπαστα 75ml για 12ωρη προστασία από 

τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα κ.α. 33711720-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,45 145,00 

76 

Κρεμοσάπουνο χεριών με έντονο άρωμα, 

ουδέτερο ρΗ και γλυκερίνη για την προστασία 

των χεριών 33711900-6 ΛΙΤΡΟ 20 1 20,00 

77 Σαπούνι πράσινο παραδοσιακό με βάση το 

ελαιόλαδο σε πλάκα των 125 γραμ.  33711900-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,6 12,00 

78 

Ξυραφάκια γυναικεία (συσκευασία 5 τεμαχίων). 

Να είναι από άριστης ποιότητας ανοξείδωτο 

ατσάλι 2 λεπίδων για βαθύ ξύρισμα. Στενή 

κεφαλή για να φτάνει πιο εύκολα στα ευαίσθητα 

σημεία του σώματος. Ελαφριά και μικρή σε μήκος 

πολυεστερική λαβή για καλύτερο έλεγχο και 

ικανότητα στο χειρισμό. 5 διαφορετικά χρώματα 

σε κάθε συσκευασία, τύπου bic twin lady  33721000-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 35 5,9 206,50 

79 

Aνταλλακτικό απολυμαντικό αντισηπτικό χεριών 

χωρίς ξέβγαλμα, κατάλληλο για χρήση και από το 

ευρύ κοινό, για αυτόματο dispenser σε πλαστική 

συσκευασία 1.200ml, εγκεκριμμένο από τον 

Ε.Ο.Φ. 33741300-9 ΤΕΜΜΑΧΙΟ 10 25 250,00 

80 Τραπεζομάντηλα μιας χρήσεως σε συσκευασία 

των 100 τεμ., 1Χ1μ., χάρτινο λευκό 33751000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 6,7 6,70 

81 

Χαρτί υγείας ρολό. Το καθαρό βάρος του ρολού 

να είναι 115 γραμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος 

τουλάχιστον 31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, 

δίφυλλο, μαλακό και από 100% λευκασμένος 

χαρτοπολτός. 33761000-2 ΡΟΛΛΟ 2000 0,29 580,00 

82 

Χαρτί κουζίνας βάρους 1 κιλού, λευκό, από 100% 

λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, 

μήκους 100 μ., διαστάσεων 19,5 x 22,6 cm, 

δίφυλλο με διάτρηση 33763000-6 ΡΟΛΛΟ 60 1,65 99,00 

83 

Χαρτοπετσέτες Πακέτο των 100 τεμ, 33Χ33, 100%  

λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, 

μονόφυλλες 33764000-3 ΚΥΤΙΟ 100 0,7 70,00 

84 
Χαρτομάντιλα σε κουτί 150 φύλλων, 2φυλλα 

λευκά. 33764000-3 ΚΥΤΙΟ 20 2,2 44,00 

85 

Χαρτομάντιλα τσέπης,με τρείς (3) στρώσεις από 

χαρτί εξαιρετικής ποιότητας, σε συσκευασία 10 

τεμαχίων  33764000-3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 2 20,00 

86 Σερβιέτες Long με φτερά ultra regular σε 

συσκευασία των 12 τεμαχίων 33771100-6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 3 150,00 

87 Σερβιέτες Long με φτερά ultra normal plus σε 

συσκευασία των 10 τεμαχίων 33771100-6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 2,5 125,00 

88 Μωρομάντιλα extra senitive χωρίς αλκοόλη, 

χωρίς άρωμα σε συσκευασία 64 τεμαχίων 33771100-6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 2,5 50,00 
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89 Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία των 50 τεμ. 

διαφανείς μεσαίου μεγέθους 39220000-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 1,2 6,00 

90 Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία των 50 τεμ. 

διαφανείς μεγάλου μεγέθους 39220000-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 1,5 7,50 

91 Καλαμάκια σε συσκευασία των 1000 τεμ 39220000-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 3 3,00 

92 Παγοσακούλες  σε συσκευασία των 10 τεμ. 39220000-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 0,9 3,60 

93 
Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 250m x 45 cm με 

πριονάκι 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,5 55,00 

94 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικής χρήσης των 

100m x 29,5 cm, με πριονάκι 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5 50,00 

95 Λαδόκολλα επαγγελματικής χρήσης σε ρολό των 

50m x 38 cm 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,2 21,00 

96 Σύρμα κουζίνας χονδρό ανοξείδωτο 50 γραμ. 

σπιράλ σε σχήμα φωλιάς 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,8 16,00 

97 Σύρμα κουζίνας ψιλό ανοξείδωτο 100 

γραμμαρίων Νο 70 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,95 19,00 

98 Εντομοαπωθητικά (σπρέι) των 400ml, για μύγες, 

κουνούπια, μυρμήγκια και κατσαρίδες 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3 15,00 

99 

Εντομοαπωθητικά (ρεύματος) συσκευή για 

ταμπλέτες ή υγρό και ανταλλακτικά για 

κουνούπια ή μύγες. 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 5 75,00 

100 Εντομοαπωθητικές ταμπλέτες (ανταλλακτικά) σε 

κουτί 30 τεμαχίων 39220000-0 ΚΥΤΙΟ 20 5 100,00 

101 Αναπτήρες μικροί 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,65 9,75 

102 
Ανταλλακτικές σακούλες πάνινες για ηλεκτρική 

σκούπα Miele Complete C3, σε συσκευασία με 5 

τεμάχια και 1 φίλτρο 39224300-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 14 70,00 

103 Σκούπα πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 

25cm, χωρίς κοντάρι. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,2 12,00 

87 Σκούπα χορτάρινη με κοντάρι 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ   3,8 0,00 

104 
Κοντάρι παρκετέζας αλουμινίου βαρέως τύπου 

1,30cm 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4,2 4,20 

105 Παρκετέζα βαμβακερή σετ με βιδωτή βάση 

επαγγελματική 70cm x 14cm 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 7,8 23,40 

106 Πιγκάλ τουαλέτας  με βούρτσα, λευκό, με βάση 

ημι-ανοιχτού τύπου πλαστικό. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,5 50,00 

107 Ελαστικά αποφράξεων σωλήνων - βεντούζες 

απόφραξης Φ14,5 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,9 5,80 

108 
Λεκάνες πλαστικές 15 λίτρων διαμέτρου περ. 40 

εκ.-60εκ. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,8 14,00 

109 

Σφουγγάρια κουζίνας - πιάτων 8 x 14 με μία 

επιφάνεια συρμάτινη (fibrex) πράσινη και η άλλη 

σπόγγος. Ιδανικό για την καταπολέμηση του 

λίπους και των λεκέδων. Να μην αφήνει ίχνη 

υλικού κατά τη χρήση τους. 39224320-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,35 28,00 

110 
Σφουγγάρια μπάνιου σώματος απλά των 14 Χ 

9εκ. 39224320-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,5 10,00 

111 

Καλάθι κάδος απορριμάτων μπάνιου με πεντάλ, 

χωρητικότητας 7 λίτρων, διαστάσεων 

21x24x30cm 39224340-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 4,1 61,50 





 

Σελίδα 58 

112 

Καλάθι κάδος απορριμάτων κουζίνας 

επαγγελματικός απο ανοξείδωτο μαγνητικό 

χάλυβα με πεντάλ, χωρητικότητας 50 λίτρων και 

διαστάσεων 32 cm διάμετρος x 70cm ύψος  39224340-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 100 100,00 

113 
Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με λάστιχο και 

κοντάρι 39224350-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,4 24,00 

114 Χειρόπανα κουζίνας (πιάστρες) υφασμάτινες, για 

αποφυγή καψίματος 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,7 10,80 

115 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας υψηλής 

αποροφητικότητας, ρολό  των 14 μέτρων x 0,32 

cm, προτεμαχισμένο, 80% βισκόζ 20% πολυεστερ 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,5 85,00 

116 Πανιά καθαρισμού από μικροφίμπρα γενικής 

χρήσης 32x32 cm, πολλαπλών χρήσεων 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,55 5,50 

117 Κουβάς σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο 

στίφτη και με διαστάσεις 38x28x29 cm, 15 λίτρων 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3 6,00 

118 

Σφουγγαρίστρα απλή  των 250 γρ., με νήμα 

αντοχής που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη 

απορροφητικότητα 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,7 8,50 

119 
Κοντάρια σκούπας-σφουγγαρίστρας μεταλλικό 

μήκους 1,30cm 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,8 4,00 

120 Σφικτήρας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,2 6,60 

121 Υδροχλωρικό οξύ  φιάλη των 450ml  39822000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,5 2,50 

122 
Υγρό Αφαλατικό αντιστάσεων ηλεκτρικών 

συσκευών 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 5 1,55 7,75 

123 Αλάτι χοντρό Νο 2. Για συσκευή αφαλάτωσης 

πλυντηρίου πιάτων 39830000-9 ΚΙΛΟ 5 0,5 2,50 

124 

Υγρό καθαριστικό τζαμιών, να μην αφήνει σκιές, 

να απομα-κρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και 

στίγματα, χωρίς αμμωνία και άρωμα, 

βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στατικό 

ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να 

στεγνώνει αμέσως 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 5 0,8 4,00 

125 

Υγρό διαλυτικό αλάτων για επιφάνειες, ικανό να 

απομακρύνει τα άλατα χωρίς να φθείρει τις 

υπόλοιπες επιφάνειες όπως ανοξείδωτα, 

πλακάκια και μάρμαρα, βιοδιασπώμενο. 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 20 0,9 18,00 

126 
Υγρό καθαριστικό - γυαλιστικό  για INOX σε spray 

750 ml 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5 50,00 

127 
Υγρό αφαιρετικό για καμένα λίπη, αλκαλικό, 

βιοδιασπώμενο, για χρήση σε ανοξείδωτες 

επιφάνειες, πλακάκια κουζίνας, σκεύη κουζίνας.  39830000-9 ΛΙΤΡΟ 10 1,35 13,50 

128 Υγρό καθαριστικό φούρνου για καρβουνίλα 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 5 1,3 6,50 

129 Υγρό αποφρακτικό αποχετεύσεων, σωλήνων και 

σιφονιών. 39830000-9  ΛΙΤΡΟ 10 3,6 36,00 

130 

Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού, για επαγγελματικά 

πλυντήρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές 

ουσίες, με βάση φωσφορικών αλάτων και 

ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομακρύνει 

λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα, κόπρανα κ.λπ., 

βιοδιασπώμενη. 39831200-8 ΚΙΛΟ 100 1,2 120,00 
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131 Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι 

κουτί των 450 gr 39831200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,2 120,00 

132 

Σκόνη Λευκαντικό για πλυντήριο ιματισμού. 

Χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση το οξυγόνο για 

λευκότητα στα ρούχα, για σκληρό νερό, διαλυτό 

ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, 

βιοδιασπώμενο.   39831200-8 ΚΙΛΟ 20 1,7 34,00 

133 

Υγρό μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού. 

Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και 

μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Να περιέχει  

5%< κατιονικά τασιενεργά <15% . Χρωστικές και 

λοιπά συντηρητικά να είναι λιγότερο από 16%. 

Να είναι φιλικό για την επιδερμίδα, 

υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς. 39831200-8 ΛΙΤΡΟ 20 0,9 18,00 

134 
Υγρό αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων, για 

επαγγελματικά ανοξείδωτα πλυντήρια, προϊόν 

για το εσωτερικό του πλυντηρίου 39831210-1 ΛΙΤΡΟ 10 1 10,00 

135 
Υγρό Απορρυπαντικό επαγγελματικού 

πλυντηρίου πιάτων, με φωσφορικά άλατα , ικανό 

να διαλύει λεκέδες, βιοδιασπώμενο   39831210-1 ΛΙΤΡΟ 80 1,6 128,00 

136 

Υγρό Στεγνωτικό Λαμπρυντικό πλυντηρίου 

πιάτων,  για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην 

αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, 

βιοδιασπώμενο.  39831210-1 ΛΙΤΡΟ 50 1,6 80,00 

137 

Υγρό καθαρισμού δαπέδων με ph 7(±0,5), 

χαμηλού αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα που να 

διαρκεί. 39831300-9 ΛΙΤΡΟ 5 0,65 3,25 

138 

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι πιάτων, 

ποτηριών και λοιπών σκευών. Να είναι 

συμπυκνωμένο, να διαλύει εύκολα τα λίπη, με 

υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH 

για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 

ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά 

min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 

1%, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον 

καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , αίμα 

καφές, αυγά κ.λ.π.).  39832000-3 ΛΙΤΡΟ 100 0,85 85,00 
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139 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 7 - 7,5 (Μ), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 15 1,1 16,5 
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140 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 8 - 8,5 (L), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 15 1,1 16,5 

141 

Τραπεζομάντιλα πλαστικά  από ΜΟΥΣΑΜΑ 

διαστάσεων 1,5Χ 1,5  για τραπέζι εστιατορίου για 

πολλές χρήσεις . 19520000-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 6,5 195 

142 
Σακούλες απορριμάτων από σκληρό πλαστικό για 

επαγγελματική χρήση, μαύρες, χωρίς κορδόνι,  

ανθεκτικές διάστασης 0,90 Χ 1,10  19640000-4 ΚΙΛΟ 60 1,63 97,8 

143 

Πιστοποιημένο απολυμαντικό – καθαριστικό 

χωρίς χλώριο και άρωμα για όλες τις επιφάνειες. 

Ασφαλές και κατάλληλο για καθημερινή χρήση, 

εξουδετερώνει ιούς, βακτηρίδια, μύκητες και 

μούχλα. Κατάλληλο για όλες τις πλενόμενες 

επιφάνειες στο σπίτι, στην κουζίνα και στο 

μπάνιο. Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε 

πρακτική φιάλη 500 ml με ενσωματωμένο 

ψεκαστήρα και είναι έτoιμο προς χρήση. 

Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΟΦ). 24455000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,07 30,7 

144 

Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο 

ιματισμού. Το ph να κυμαίνεται από 12-14, να 

περιέχει λευκαντικούς πα-ράγοντες με βάση το 

χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5%. 24455000-8 ΛΙΤΡΟ 80 0,6 48 

145 Μπαταρίες ΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 1,5V 

υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων  31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 3 12 

146 Μπαταρία αλκαλική C 1,5V συσκ 2 τεμαχίων 31440000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5 25 

147 

Αφρόλουτρο  του 1 λίτρου, με ενυδατικά 

στοιχεία, απαλό με το σώμα, με ουδέτερο ph και 

σε διάφορα αρώματα. 33711520-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 105 1,6 168 

148 Σαμπουάν του  1 λίτρου  33711610-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 1,6 192 

149 Οδοντόβουρτσες με τρίχα medium 33711710-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 105 1,3 136,5 

150 Οδοντόπαστα 75ml για 12ωρη προστασία από 

τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα κ.α. 33711720-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 1,45 174 

151 

Aνταλλακτικό απολυμαντικό αντισηπτικό χεριών 

χωρίς ξέβγαλμα, κατάλληλο για χρήση και από το 

ευρύ κοινό, για αυτόματο dispenser σε πλαστική 

συσκευασία 1.200ml, εγκεκριμμένο από τον 

Ε.Ο.Φ. 33741300-9 ΤΕΜΜΑΧΙΟ 10 25 250 

152 

Χαρτί κουζίνας βάρους 1 κιλού, λευκό, από 100% 

λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, 

μήκους 100 μ., διαστάσεων 19,5 x 22,6 cm, 

δίφυλλο με διάτρηση 33763000-6 ΡΟΛΛΟ 80 1,65 132 

153 

Χαρτοπετσέτες Πακέτο των 100 τεμ, 33Χ33, 100%  

λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, 

μονόφυλλες 33764000-3 ΚΥΤΙΟ 200 0,7 140 

154 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικής χρήσης των 

100m x 29,5 cm, με πριονάκι 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 5 200 

155 Σύρμα κουζίνας χονδρό ανοξείδωτο 50 γραμ. 

σπιράλ σε σχήμα φωλιάς 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,8 16 

156 Εντομοαπωθητικά (σπρέι) των 400ml, για μύγες, 

κουνούπια, μυρμήγκια και κατσαρίδες 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3 18 
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157 Σκούπα πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 

25cm, χωρίς κοντάρι. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,2 2,4 

158 Πιγκάλ τουαλέτας  με βούρτσα, λευκό, με βάση 

ημι-ανοιχτού τύπου πλαστικό. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,5 25 

159 

Σφουγγάρια κουζίνας - πιάτων 8 x 14 με μία 

επιφάνεια συρμάτινη (fibrex) πράσινη και η άλλη 

σπόγγος. Ιδανικό για την καταπολέμηση του 

λίπους και των λεκέδων. Να μην αφήνει ίχνη 

υλικού κατά τη χρήση τους. 39224320-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,35 28 

160 Φαράσι πλαστικό απλό με λάστιχο 39224350-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1 5 

161 Χειρόπανα κουζίνας (πιάστρες) υφασμάτινες, για 

αποφυγή καψίματος 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,7 54 

162 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας υψηλής 

αποροφητικότητας, ρολό  των 14 μέτρων x 0,32 

cm, προτεμαχισμένο, 80% βισκόζ 20% πολυεστερ 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,5 85 

163 Πανιά καθαρισμού από μικροφίμπρα γενικής 

χρήσης 32x32 cm, πολλαπλών χρήσεων 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,55 11 

164 

Σφουγγαρίστρα απλή  των 250 γρ., με νήμα 

αντοχής που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη 

απορροφητικότητα 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,7 3,4 

165 Κοντάρια σκούπας-σφουγγαρίστρας μεταλλικό 

μήκους 1,30cm 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,8 1,6 

166 
Υγρό αφαιρετικό για καμένα λίπη, αλκαλικό, 

βιοδιασπώμενο, για χρήση σε ανοξείδωτες 

επιφάνειες, πλακάκια κουζίνας, σκεύη κουζίνας.  39830000-9 ΛΙΤΡΟ 20 1,35 27 

167 Υγρό καθαριστικό φούρνου για καρβουνίλα 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 15 1,3 19,5 

168 Υγρό αποφρακτικό αποχετεύσεων, σωλήνων και 

σιφονιών. 39830000-9  ΛΙΤΡΟ 15 3,6 54 

169 

Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού, για επαγγελματικά 

πλυντήρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές 

ουσίες, με βάση φωσφορικών αλάτων και 

ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομακρύνει 

λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα, κόπρανα κ.λπ., 

βιοδιασπώμενη. 39831200-8 ΚΙΛΟ 100 1,2 120 

170 Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι 

κουτί των 450 gr 39831200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,2 30 

171 

Υγρό μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού. 

Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και 

μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Να περιέχει  

5%< κατιονικά τασιενεργά <15% . Χρωστικές και 

λοιπά συντηρητικά να είναι λιγότερο από 16%. 

Να είναι φιλικό για την επιδερμίδα, 

υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς. 39831200-8 ΛΙΤΡΟ 80 0,9 72 

172 
Υγρό Απορρυπαντικό επαγγελματικού πλυντηρίου 

πιάτων, με φωσφορικά άλατα , ικανό να διαλύει 

λεκέδες, βιοδιασπώμενο   39831210-1 ΛΙΤΡΟ 50 1,6 80 

173 

Υγρό Στεγνωτικό Λαμπρυντικό πλυντηρίου 

πιάτων,  για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην 

αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, 

βιοδιασπώμενο.  39831210-1 ΛΙΤΡΟ 30 1,6 48 
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174 

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι πιάτων, 

ποτηριών και λοιπών σκευών. Να είναι 

συμπυκνωμένο, να διαλύει εύκολα τα λίπη, με 

υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH 

για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 

ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά 

min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 

1%, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον 

καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , αίμα 

καφές, αυγά κ.λ.π.).  39832000-3 ΛΙΤΡΟ 50 0,85 42,5 
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Υποσύνολο αξίας άνευ ΦΠΑ: 2.576,40 

 
  

Αξία ΦΠΑ 24%: 618,34 

 
  

Τελικό σύνολο αξίας με ΦΠΑ: 3.194,74 

 

4 )  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 46100, 

Α ρ ι θ μ ό ς  γ ρ α μ μ ώ ν  # 1 7 5  έ ω ς  κ α ι  # 2 3 5  

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

Μ.Μ. 

ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

 ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

175 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 7 - 7,5 (Μ), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 40 1,1 44,00 

176 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 8 - 8,5 (L), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 20 1,1 22,00 

177 

Πιάτα φελιζολ (foam) μ.χ., διαστάσεων 24Χ24, 

μεγάλα ρηχά, λευκά σε συσκευασία των 100 

τεμαχίων  19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 7 140,00 

178 Ποτήρια πλαστικά μεγάλα 250ml, λευκά σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 1,2 120,00 

179 Ποτήρια πλαστικά μικρά, λευκά, σε συσκευασία 

των 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 0,8 40,00 

180 Μπολ πλαστικά  φαγητού Λευκά, 220 γραμ , σε 

συσκευασία 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 1,4 140,00 

181 Μπολ πλαστικά  φαγητού Λευκά, 640 γραμ. σε 

συσκευασία 50 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 2,5 250,00 

182 Κουτάλια πλαστικά μεσαίου μεγέθους κρέμας 

μ.χ., λευκά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 1,5 75,00 

183 Πιρούνια μικρά πλαστικά μιας χρήσης, λευκά μ.χ., 

σε συσκευασία των 100 τεμ. 19520000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 1,5 75,00 

184 
Σακούλες απορριμάτων από σκληρό πλαστικό για 

επαγγελματική χρήση, μαύρες, χωρίς κορδόνι,  

ανθεκτικές διάστασης 0,90 Χ 1,10  19640000-4 ΚΙΛΟ 800 1,63 1.304,00 

185 
Υγρό καθαριστικό, απολυμαντικό, μικροβιοκτόνο 

με ph 7(±0,5) για όλες τις επιφάνειες (πάγκους 

κουζίνας, απορροφητήρες, κ.α.). 24455000-8 ΛΙΤΡΟ 96 1,6 153,60 
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186 

Πιστοποιημένο απολυμαντικό – καθαριστικό 

χωρίς χλώριο και άρωμα για όλες τις επιφάνειες. 

Ασφαλές και κατάλληλο για καθημερινή χρήση, 

εξουδετερώνει ιούς, βακτηρίδια, μύκητες και 

μούχλα. Κατάλληλο για όλες τις πλενόμενες 

επιφάνειες στο σπίτι, στην κουζίνα και στο 

μπάνιο. Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε 

πρακτική φιάλη 500 ml με ενσωματωμένο 

ψεκαστήρα και είναι έτoιμο προς χρήση. 

Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΟΦ). 24455000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 3,07 76,75 

187 Χλωρίνη  Παχύρευστη για επιφάνειες. 24455000-8 ΛΙΤΡΟ 200 1 200,00 

188 

Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο 

ιματισμού. Το ph να κυμαίνεται από 12-14, να 

περιέχει λευκαντικούς πα-ράγοντες με βάση το 

χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5%. 24455000-8 ΛΙΤΡΟ 200 0,6 120,00 

189 

Υγρό απολυμαντικό για συσκευή χώρου υγιεινής 

τουαλέτας, ανταλλακτικό 600 ml. Οι συσκευές 

τοποθετούνται από τον προμηθευτή και τον 

επιβαρύνουν. 24455000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 9 900,00 

190 Μπαταρίες ΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 1,5V 

υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων  31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 3 60,00 

191 Μπαταρίες ΑΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 

1,5V υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων 31440000-2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 3 60,00 

192 Μπαταρία αλκαλική C 1,5V συσκ 2 τεμαχίων 31440000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5 25,00 

193 
Αφρόλουτρο  του 1 λίτρου, με ενυδατικά 

στοιχεία, απαλό με το σώμα, με ουδέτερο ph και 

σε διάφορα αρώματα. 33711520-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,6 128,00 

194 Σαμπουάν του  1 λίτρου  33711610-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,6 128,00 

195 Οδοντόβουρτσες με τρίχα medium 33711710-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,3 65,00 

196 Οδοντόπαστα 75ml για 12ωρη προστασία από 

τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα κ.α. 33711720-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,45 72,50 

197 Αφρός ξυρίσματος 300 ml 33711800-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,9 190,00 

198 Σαπούνι πράσινο παραδοσιακό με βάση το 

ελαιόλαδο σε πλάκα των 125 γραμ.  33711900-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,6 30,00 

199 Ξυραφάκια με 2 λεπίδες 33721000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 1 1.000,00 

200 

Aνταλλακτικό απολυμαντικό αντισηπτικό χεριών 

χωρίς ξέβγαλμα, κατάλληλο για χρήση και από το 

ευρύ κοινό, για αυτόματο dispenser σε πλαστική 

συσκευασία 1.200ml, εγκεκριμμένο από τον 

Ε.Ο.Φ. 33741300-9 ΤΕΜΜΑΧΙΟ 30 25 750,00 

201 Τραπεζομάντηλα μιας χρήσεως σε συσκευασία 

των 100 τεμ., 1Χ1μ., χάρτινο λευκό 33751000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 6,7 1.005,00 

202 Χαρτί Βιομηχανικό ρολό Κουζίνας βάρους 5 

κιλών, λευκό 100%  από μη ανακυκλώσιμο υλικό 33763000-6 ΡΟΛΛΟ 320 8 2.560,00 

203 

Χαρτί κουζίνας βάρους 1 κιλού, λευκό, από 100% 

λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, 

μήκους 100 μ., διαστάσεων 19,5 x 22,6 cm, 

δίφυλλο με διάτρηση 33763000-6 ΡΟΛΛΟ 50 1,65 82,50 

204 Χειροπετσέτα για συσκευή σε ρολό βάρους 500 

γραμ., μήκους 21 εκ. & διαμέτρου 12εκ.. 33763000-6 ΡΟΛΛΟ 40 1,2 48,00 
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205 

Χαρτοπετσέτες Πακέτο των 100 τεμ, 33Χ33, 100%  

λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, 

μονόφυλλες 33764000-3 ΚΥΤΙΟ 400 0,7 280,00 

206 Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία των 50 τεμ. 

διαφανείς μεσαίου μεγέθους 39220000-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 1,2 12,00 

207 Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία των 50 τεμ. 

διαφανείς μεγάλου μεγέθους 39220000-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 1,5 15,00 

208 Καλαμάκια σε συσκευασία των 1000 τεμ 39220000-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 3 6,00 

209 Παγοσακούλες  σε συσκευασία των 10 τεμ. 39220000-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 0,9 9,00 

210 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 250m x 45 cm με 

πριονάκι 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,5 27,50 

211 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικής χρήσης των 

100m x 29,5 cm, με πριονάκι 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 5 120,00 

212 Σύρμα κουζίνας χονδρό ανοξείδωτο 50 γραμ. 

σπιράλ σε σχήμα φωλιάς 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,8 160,00 

213 
Σύρμα κουζίνας ψιλό ανοξείδωτο 100 

γραμμαρίων Νο 70 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,95 95,00 

214 Εντομοαπωθητικά (σπρέι) των 400ml, για μύγες, 

κουνούπια, μυρμήγκια και κατσαρίδες 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3 60,00 

215 

Εντομοαπωθητικά (ρεύματος) συσκευή για 

ταμπλέτες ή υγρό και ανταλλακτικά για 

κουνούπια ή μύγες. 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 5 300,00 

216 Αναπτήρες μικροί 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,65 13,00 

217 Σκούπα πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 

25cm, χωρίς κοντάρι. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,2 3,60 

218 Λεκάνες πλαστικές 15 λίτρων διαμέτρου περ. 40 

εκ.-60εκ. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,8 5,60 

219 

Σφουγγάρια κουζίνας - πιάτων 8 x 14 με μία 

επιφάνεια συρμάτινη (fibrex) πράσινη και η άλλη 

σπόγγος. Ιδανικό για την καταπολέμηση του 

λίπους και των λεκέδων. Να μην αφήνει ίχνη 

υλικού κατά τη χρήση τους. 39224320-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 350 0,35 122,50 

220 
Σφουγγάρια μπάνιου σώματος απλά των 14 Χ 

9εκ. 39224320-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,5 50,00 

221 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας υψηλής 

αποροφητικότητας, ρολό  των 14 μέτρων x 0,32 

cm, προτεμαχισμένο, 80% βισκόζ 20% πολυεστερ 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 8,5 127,50 

222 Κουβάς σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο 

στίφτη και με διαστάσεις 38x28x29 cm, 15 λίτρων 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3 6,00 

223 

Σφουγγαρίστρα απλή  των 250 γρ., με νήμα 

αντοχής που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη 

απορροφητικότητα 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,7 8,50 

224 Κοντάρια σκούπας-σφουγγαρίστρας μεταλλικό 

μήκους 1,30cm 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,8 2,40 

225 Αλάτι χοντρό Νο 2. Για συσκευή αφαλάτωσης 

πλυντηρίου πιάτων 39830000-9 ΚΙΛΟ 700 0,5 350,00 

226 

Υγρό διαλυτικό αλάτων για επιφάνειες, ικανό να 

απομακρύνει τα άλατα χωρίς να φθείρει τις 

υπόλοιπες επιφάνειες όπως ανοξείδωτα, 

πλακάκια και μάρμαρα, βιοδιασπώμενο. 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 24 0,9 21,60 
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227 
Υγρό αφαιρετικό για καμένα λίπη, αλκαλικό, 

βιοδιασπώμενο, για χρήση σε ανοξείδωτες 

επιφάνειες, πλακάκια κουζίνας, σκεύη κουζίνας.  39830000-9 ΛΙΤΡΟ 16 1,35 21,60 

228 
Υγρό αποφρακτικό αποχετεύσεων, σωλήνων και 

σιφονιών. 39830000-9  ΛΙΤΡΟ 8 3,6 28,80 

229 

Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού, για επαγγελματικά 

πλυντήρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές 

ουσίες, με βάση φωσφορικών αλάτων και 

ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομακρύνει 

λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα, κόπρανα κ.λπ., 

βιοδιασπώμενη. 39831200-8 ΚΙΛΟ 800 1,2 960,00 

230 

Σκόνη Λευκαντικό για πλυντήριο ιματισμού. 

Χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση το οξυγόνο για 

λευκότητα στα ρούχα, για σκληρό νερό, διαλυτό 

ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, 

βιοδιασπώμενο.   39831200-8 ΚΙΛΟ 800 1,7 1.360,00 

231 

Υγρό μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού. 

Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και 

μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Να περιέχει  

5%< κατιονικά τασιενεργά <15% . Χρωστικές και 

λοιπά συντηρητικά να είναι λιγότερο από 16%. 

Να είναι φιλικό για την επιδερμίδα, 

υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς. 39831200-8 ΛΙΤΡΟ 1000 0,9 900,00 

232 
Υγρό Απορρυπαντικό επαγγελματικού πλυντηρίου 

πιάτων, με φωσφορικά άλατα , ικανό να διαλύει 

λεκέδες, βιοδιασπώμενο   39831210-1 ΛΙΤΡΟ 65 1,6 104,00 

233 

Υγρό Στεγνωτικό Λαμπρυντικό πλυντηρίου 

πιάτων,  για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην 

αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, 

βιοδιασπώμενο.  39831210-1 ΛΙΤΡΟ 65 1,6 104,00 

234 

Υγρό καθαρισμού δαπέδων με ph 7(±0,5), 

χαμηλού αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα που να 

διαρκεί. 39831300-9 ΛΙΤΡΟ 48 0,65 31,20 

235 

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι πιάτων, 

ποτηριών και λοιπών σκευών. Να είναι 

συμπυκνωμένο, να διαλύει εύκολα τα λίπη, με 

υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH 

για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 

ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά 

min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 

1%, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον 

καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , αίμα 

καφές, αυγά κ.λ.π.).  39832000-3 ΛΙΤΡΟ 200 0,85 170,00 
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Υποσύνολο αξίας άνευ ΦΠΑ: 15.339,15 

 
 

Αξία ΦΠΑ 24%: 3.681,40 

 
 

Τελικό σύνολο αξίας με ΦΠΑ: 19.020,55 
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5 )  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: ΦΙΛΙΑΤΕΣ, 46300, Α ρ ι θ μ ό ς  γ ρ α μ μ ώ ν  

# 2 3 6  έ ω ς  κ α ι  # 3 3 1  

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

Μ.Μ. 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

236 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 6 - 6,5 (S), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 5 1,1 5,50 

237 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 7 - 7,5 (Μ), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 5 1,1 5,50 

238 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 8 - 8,5 (L), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 5 1,1 5,50 

239 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 9 - 9,5 (XL), Latex 

ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση 

από βαμβάκι 18424000-7 ΖΕΥΓΟΣ 5 1,1 5,50 

240 

Πιάτα φελιζολ (foam) μ.χ., διαστάσεων 24Χ24, 

μεγάλα ρηχά, λευκά σε συσκευασία των 100 

τεμαχίων  19520000-7 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 10 7 70,00 

241 Ποτήρια πλαστικά μεγάλα 250ml, λευκά σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων 19520000-7 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 250 1,2 300,00 

242 Ποτήρια πλαστικά μικρά, λευκά, σε συσκευασία 

των 50 τεμαχίων 19520000-7 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 300 0,8 240,00 

243 Μπολ πλαστικά  φαγητού Λευκά, 220 γραμ , σε 

συσκευασία 50 τεμαχίων 19520000-7 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 100 1,4 140,00 

244 

Μπολ πλαστικά μιας χρήσης, λευκά, 

χωρητικότητας 240ml με καπάκι, μ.χ. σε 

συσκευασία των 50 τεμαχίων 19520000-7 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 100 1,8 180,00 

245 Μπολ πλαστικά  φαγητού Λευκά, 640 γραμ. σε 

συσκευασία 50 τεμαχίων 19520000-7 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 100 2,5 250,00 

246 Κουτάλια πλαστικά μεσαίου μεγέθους κρέμας 

μ.χ., λευκά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 19520000-7 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 30 1,5 45,00 

247 Πιρούνια μικρά πλαστικά μιας χρήσης, λευκά μ.χ., 

σε συσκευασία των 100 τεμ. 19520000-7 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 30 1,5 45,00 

248 

Τραπεζομάντιλα πλαστικά  από ΜΟΥΣΑΜΑ 

διαστάσεων 1,5Χ 1,5  για τραπέζι εστιατορίου για 

πολλές χρήσεις . 19520000-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 6,5 260,00 

249 Σακούλες απορριμάτων WC συσκευασία των 100 

τεμαχίων, διάσταση 0,42 Χ 0,50 19640000-4 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 20 1,5 30,00 

250 Σακκούλες απορριμάτων με κορδόνι συσκευασίας 

των 10 τεμ. διάσταση 0,52 Χ 0,75 19640000-4 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 50 0,85 42,50 

251 
Σακούλες απορριμάτων από σκληρό πλαστικό για 

επαγγελματική χρήση, μαύρες, χωρίς κορδόνι,  

ανθεκτικές διάστασης 0,90 Χ 1,10  19640000-4 ΚΙΛΟ 300 1,63 489,00 

252 Απιονισμένο νερό 24316000-2 ΛΙΤΡΟ 40 1 40,00 





 

Σελίδα 67 

253 

Πιστοποιημένο απολυμαντικό – καθαριστικό 

χωρίς χλώριο και άρωμα για όλες τις επιφάνειες. 

Ασφαλές και κατάλληλο για καθημερινή χρήση, 

εξουδετερώνει ιούς, βακτηρίδια, μύκητες και 

μούχλα. Κατάλληλο για όλες τις πλενόμενες 

επιφάνειες στο σπίτι, στην κουζίνα και στο 

μπάνιο. Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε 

πρακτική φιάλη 500 ml με ενσωματωμένο 

ψεκαστήρα και είναι έτoιμο προς χρήση. 

Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΟΦ). 24455000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 3,07 76,75 

254 Χλωρίνη  Παχύρευστη για επιφάνειες. 24455000-8 ΛΙΤΡΟ 120 1 120,00 

  

Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο 

ιματισμού. Το ph να κυμαίνεται από 12-14, να 

περιέχει λευκαντικούς πα-ράγοντες με βάση το 

χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5%. 24455000-8 ΛΙΤΡΟ   0,6 0,00 

255 

Υγρό απολυμαντικό για συσκευή χώρου υγιεινής 

τουαλέτας, ανταλλακτικό 600 ml. Οι συσκευές 

τοποθετούνται από τον προμηθευτή και τον 

επιβαρύνουν. 24455000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9 90,00 

256 Μπαταρίες ΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 1,5V 

υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων  31440000-2 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 30 3 90,00 

257 Μπαταρίες ΑΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 

1,5V υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων 31440000-2 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 30 3 90,00 

258 
Μπαταρίες 9V plus power  ΜΝ 1604 31440000-2 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 10 2,6 26,00 

259 
Μπαταρίες κουμπί λιθίου CR 2032, 3V (μεγάλες) 31440000-2 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 5 2 10,00 

260 

Μπαταρίες κουμπί λιθίου 1,55 V  SR41 silver 

oxide (για ηλεκτρικά θερμόμετρα) συσκ 1 

τεμαχίου 31440000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,8 9,00 

261 
Μπαταρία αλκαλική  LR 23A 12V συσκευασία 1 

τεμαχίου 31440000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,2 11,00 

262 Μπαταρία αλκαλική D 1,5V 31440000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,2 11,00 

263 

Μπαταρία λιθίου 123 Α  (Li) μόνο Duracell ή 

Sanyo ή Varta καθώς είναι προτινώμενες για 

χρήση σε απινιδωτή (ZOLL AED PLUS) συσκευασία 

1 τεμαχίου 31440000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4 20,00 

264 Μπαταρία αλκαλική C 1,5V συσκ 2 τεμαχίων 31440000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5 25,00 

265 

Αποσμητικό μασχάλης (deo roll on) 24ωρη 

προστασία/powder fresh ή cotton, 100% 

dermosensitive, 0% alcool κλινικά ελεγμένο σε 

συσκευασία των 50ml 33711110-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,5 22,50 

266 Μπατονέτες ενηλίκων (ωτοκαθαριστές - cotton 

buds) σε συσκευασία 200 τεμαχίων 33711410-4 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 10 1,6 16,00 

267 

Αφρόλουτρο  του 1 λίτρου, με ενυδατικά 

στοιχεία, απαλό με το σώμα, με ουδέτερο ph και 

σε διάφορα αρώματα. 33711520-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,6 160,00 

268 Σαμπουάν του  1 λίτρου  33711610-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,6 160,00 

269 Σαμπουάν αντιπιτυριδικό για την ξηροδερμία σε 

συσκευασία 400 ml 33711610-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 5,5 137,50 

270 Οδοντόβουρτσες με τρίχα medium 33711710-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,3 19,50 
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271 Οδοντόπαστα 75ml για 12ωρη προστασία από 

τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα κ.α. 33711720-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,45 29,00 

272 Αφρός ξυρίσματος 300 ml 33711800-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 90 1,9 171,00 

273 Σαπούνι πράσινο παραδοσιακό με βάση το 

ελαιόλαδο σε πλάκα των 125 γραμ.  33711900-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,6 6,00 

274 Ξυραφάκια με 2 λεπίδες 33721000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 700 1 700,00 

275 

Aνταλλακτικό απολυμαντικό αντισηπτικό χεριών 

χωρίς ξέβγαλμα, κατάλληλο για χρήση και από το 

ευρύ κοινό, για αυτόματο dispenser σε πλαστική 

συσκευασία 1.200ml, εγκεκριμμένο από τον 

Ε.Ο.Φ. 33741300-9 

ΤΕΜΜΑΧΙ

Ο 30 25 750,00 

276 Τραπεζομάντηλα μιας χρήσεως σε συσκευασία 

των 100 τεμ., 1Χ1μ., χάρτινο λευκό 33751000-9 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 150 6,7 1.005,00 

277 

Χαρτί υγείας ρολό. Το καθαρό βάρος του ρολού 

να είναι 115 γραμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος 

τουλάχιστον 31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, 

δίφυλλο, μαλακό και από 100% λευκασμένος 

χαρτοπολτός. 33761000-2 ΡΟΛΛΟ 20 0,29 5,80 

278 Χαρτί Βιομηχανικό ρολό Κουζίνας βάρους 5 

κιλών, λευκό 100%  από μη ανακυκλώσιμο υλικό 33763000-6 ΡΟΛΛΟ 200 8 1.600,00 

279 

Χαρτί κουζίνας βάρους 1 κιλού, λευκό, από 100% 

λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, 

μήκους 100 μ., διαστάσεων 19,5 x 22,6 cm, 

δίφυλλο με διάτρηση 33763000-6 ΡΟΛΛΟ 130 1,65 214,50 

280 Χειροπετσέτα για συσκευή σε ρολό βάρους 500 

γραμ., μήκους 21 εκ. & διαμέτρου 12εκ.. 33763000-6 ΡΟΛΛΟ 50 1,2 60,00 

281 

Χαρτοπετσέτες Πακέτο των 100 τεμ, 33Χ33, 100%  

λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, 

μονόφυλλες 33764000-3 ΚΥΤΙΟ 200 0,7 140,00 

282 
Χαρτομάντιλα σε κουτί 150 φύλλων, 2φυλλα 

λευκά. 33764000-3 ΚΥΤΙΟ 60 2,2 132,00 

283 Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία των 50 τεμ. 

διαφανείς μεσαίου μεγέθους 39220000-0 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 20 1,2 24,00 

284 Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία των 50 τεμ. 

διαφανείς μεγάλου μεγέθους 39220000-0 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 40 1,5 60,00 

285 
Καλαμάκια σε συσκευασία των 1000 τεμ 39220000-0 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 5 3 15,00 

286 
Παγοσακούλες  σε συσκευασία των 10 τεμ. 39220000-0 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 10 0,9 9,00 

287 
Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 250m x 45 cm με 

πριονάκι 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,5 110,00 

288 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικής χρήσης των 

100m x 29,5 cm, με πριονάκι 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5 100,00 

289 Λαδόκολλα επαγγελματικής χρήσης σε ρολό των 

50m x 38 cm 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,2 42,00 

290 Σύρμα κουζίνας χονδρό ανοξείδωτο 50 γραμ. 

σπιράλ σε σχήμα φωλιάς 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,8 56,00 

291 
Σύρμα κουζίνας ψιλό ανοξείδωτο 100 

γραμμαρίων Νο 70 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,95 66,50 

292 Εντομοαπωθητικά (σπρέι) των 400ml, για μύγες, 

κουνούπια, μυρμήγκια και κατσαρίδες 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3 60,00 
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293 

Εντομοαπωθητικά (ρεύματος) συσκευή για 

ταμπλέτες ή υγρό και ανταλλακτικά για 

κουνούπια ή μύγες. 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5 50,00 

294 Εντομοαπωθητικές ταμπλέτες (ανταλλακτικά) σε 

κουτί 30 τεμαχίων 39220000-0 ΚΥΤΙΟ 5 5 25,00 

295 Εντομοαπωθητικά ανταλλακτικά   σπρέι για 

συσκευές  (μπαταρίας) για μύγες και κουνούπια 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 11,5 345,00 

296 Αναπτήρες μικροί 39220000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,65 26,00 

297 Σκούπα πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 

25cm, χωρίς κοντάρι. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,2 6,00 

298 Σκούπα χορτάρινη με κοντάρι 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,8 7,60 

299 
Κοντάρι παρκετέζας αλουμινίου βαρέως τύπου 

1,30cm 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4,2 4,20 

300 Παρκετέζα βαμβακερή σετ με βιδωτή βάση 

επαγγελματική 70cm x 14cm 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7,8 15,60 

301 Πιγκάλ τουαλέτας  με βούρτσα, λευκό, με βάση 

ημι-ανοιχτού τύπου πλαστικό. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,5 25,00 

302 Ελαστικά αποφράξεων σωλήνων - βεντούζες 

απόφραξης Φ14,5 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,9 14,50 

303 

Συσκευή - πλαστική επιτοίχεια θήκη για ρολό 

κουζίνας ενός (1) κιλού. Με διαστάσεις 

τουλάχιστον: Υ27cm x Π22cm x Β 24,5cm. 

Κατάλληλη για χαρτί περφορέ. Το ρολό να βγαίνει 

εσωτερικά, χειροκίνητα. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 40 40,00 

304 
Λεκάνες πλαστικές 15 λίτρων διαμέτρου περ. 40 

εκ.-60εκ. 39224300-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,8 14,00 

305 

Σφουγγάρια κουζίνας - πιάτων 8 x 14 με μία 

επιφάνεια συρμάτινη (fibrex) πράσινη και η άλλη 

σπόγγος. Ιδανικό για την καταπολέμηση του 

λίπους και των λεκέδων. Να μην αφήνει ίχνη 

υλικού κατά τη χρήση τους. 39224320-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,35 87,50 

306 
Σφουγγάρια μπάνιου σώματος απλά των 14 Χ 

9εκ. 39224320-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,5 150,00 

307 

Καλάθι κάδος απορριμάτων μπάνιου με πεντάλ, 

χωρητικότητας 7 λίτρων, διαστάσεων 

21x24x30cm 39224340-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,1 41,00 

308 

Καλάθι κάδος απορριμάτων ανοξείδωτος, με 

πεντάλ, 30 λίτρων, διαστάσεων 29cm διάμετρος x 

65cm ύψος 39224340-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 33 33,00 

309 

Καλάθι κάδος απορριμάτων κουζίνας 

επαγγελματικός απο ανοξείδωτο μαγνητικό 

χάλυβα με πεντάλ, χωρητικότητας 50 λίτρων και 

διαστάσεων 32 cm διάμετρος x 70cm ύψος  39224340-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 100 100,00 

310 Καλάθι κάδος απλύτων με καπάκι, χωρητικότητας 

50 λίτρων, διαστάσεων 45x52x36cm 39224340-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 8 8,00 

311 Φαράσι πλαστικό απλό με λάστιχο 39224350-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1 5,00 

312 
Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με λάστιχο και 

κοντάρι 39224350-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,4 4,80 

313 Χειρόπανα κουζίνας (πιάστρες) υφασμάτινες, για 

αποφυγή καψίματος 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 2,7 16,20 
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314 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας υψηλής 

αποροφητικότητας, ρολό  των 14 μέτρων x 0,32 

cm, προτεμαχισμένο, 80% βισκόζ 20% πολυεστερ 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,5 42,50 

315 Πανιά καθαρισμού από μικροφίμπρα γενικής 

χρήσης 32x32 cm, πολλαπλών χρήσεων 39525800-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,55 2,75 

316 Κουβάς σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο 

στίφτη και με διαστάσεις 38x28x29 cm, 15 λίτρων 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3 6,00 

317 Κοντάρια σκούπας-σφουγγαρίστρας μεταλλικό 

μήκους 1,30cm 39812400-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,8 4,00 

318 Υδροχλωρικό οξύ  φιάλη των 450ml  39822000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,5 2,50 

319 
Υγρό Αφαλατικό αντιστάσεων ηλεκτρικών 

συσκευών 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 5 1,55 7,75 

320 Αλάτι χοντρό Νο 2. Για συσκευή αφαλάτωσης 

πλυντηρίου πιάτων 39830000-9 ΚΙΛΟ 50 0,5 25,00 

321 

Υγρό καθαριστικό τζαμιών, να μην αφήνει σκιές, 

να απομα-κρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και 

στίγματα, χωρίς αμμωνία και άρωμα, 

βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στατικό 

ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να στεγνώνει 

αμέσως 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 10 0,8 8,00 

322 

Υγρό διαλυτικό αλάτων για επιφάνειες, ικανό να 

απομακρύνει τα άλατα χωρίς να φθείρει τις 

υπόλοιπες επιφάνειες όπως ανοξείδωτα, 

πλακάκια και μάρμαρα, βιοδιασπώμενο. 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 10 0,9 9,00 

323 
Υγρό καθαριστικό - γυαλιστικό  για INOX σε spray 

750 ml 39830000-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5 50,00 

324 
Υγρό αφαιρετικό για καμένα λίπη, αλκαλικό, 

βιοδιασπώμενο, για χρήση σε ανοξείδωτες 

επιφάνειες, πλακάκια κουζίνας, σκεύη κουζίνας.  39830000-9 ΛΙΤΡΟ 20 1,35 27,00 

325 Υγρό καθαριστικό φούρνου για καρβουνίλα 39830000-9 ΛΙΤΡΟ 10 1,3 13,00 

326 Υγρό αποφρακτικό αποχετεύσεων, σωλήνων και 

σιφονιών. 39830000-9  ΛΙΤΡΟ 20 3,6 72,00 

327 Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι 

κουτί των 450 gr 39831200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,2 18,00 

328 

Υγρό Απορρυπαντικό επαγγελματικού πλυντηρίου 

πιάτων, με φωσφορικά άλατα , ικανό να διαλύει 

λεκέδες, βιοδιασπώμενο   39831210-1 ΛΙΤΡΟ 180 1,6 288,00 

329 

Υγρό Στεγνωτικό Λαμπρυντικό πλυντηρίου 

πιάτων,  για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην 

αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, 

βιοδιασπώμενο.  39831210-1 ΛΙΤΡΟ 120 1,6 192,00 

330 

Υγρό καθαρισμού δαπέδων με ph 7(±0,5), 

χαμηλού αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα που να 

διαρκεί. 39831300-9 ΛΙΤΡΟ 20 0,65 13,00 
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331 

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι πιάτων, 

ποτηριών και λοιπών σκευών. Να είναι 

συμπυκνωμένο, να διαλύει εύκολα τα λίπη, με 

υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH 

για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 

ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά 

min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 

1%, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον 

καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , αίμα 

καφές, αυγά κ.λ.π.).  39832000-3 ΛΙΤΡΟ 230 0,85 195,50 
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Υποσύνολο αξίας άνευ ΦΠΑ: 10.597,95 

 
 

Αξία ΦΠΑ 24%: 2.543,51 

 
 

Τελικό σύνολο αξίας με ΦΠΑ: 13.141,46 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2) –  Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό Προµήθεια Ειδών 

 

A.A ΕΙΔΟΣ 

1 Γάντια κουζίνας μεγέθους 6 - 6,5 (S), Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι 

2 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 7 - 7,5 (Μ), Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από 

βαμβάκι 

3 Γάντια κουζίνας μεγέθους 8 - 8,5 (L), Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι 

4 

Γάντια κουζίνας μεγέθους 9 - 9,5 (XL), Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από 

βαμβάκι 

5 Πιάτα φελιζολ (foam) μ.χ., διαστάσεων 24Χ24, μεγάλα ρηχά, λευκά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

6 Ποτήρια πλαστικά μεγάλα 250ml, λευκά σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 

7 Ποτήρι χάρτινο μίας χρήσης 350ml (12oz) σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 

8 Ποτήρια πλαστικά μικρά, λευκά, σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 

9 Μπολ πλαστικά  φαγητού Λευκά, 220 γραμ , σε συσκευασία 50 τεμαχίων 

10 Μπολ πλαστικά μιας χρήσης, λευκά, χωρητικότητας 240ml με καπάκι, μ.χ. σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 

11 

Μπολ πλαστικά μιας χρήσης, λευκά, χωρητικότητας 240ml χωρίς καπάκι, μ.χ. σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων 

12 Μπολ πλαστικά  φαγητού Λευκά, 640 γραμ. σε συσκευασία 50 τεμαχίων 

13 Κουτάλια πλαστικά μεσαίου μεγέθους κρέμας μ.χ., λευκά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

14 Πιρούνια μικρά πλαστικά μιας χρήσης, λευκά μ.χ., σε συσκευασία των 100 τεμ. 

15 

Τραπεζομάντιλα πλαστικά  από ΜΟΥΣΑΜΑ διαστάσεων 1,5Χ 1,5  για τραπέζι εστιατορίου για πολλές 

χρήσεις  

16 Σακούλες απορριμάτων WC συσκευασία των 100 τεμαχίων, διάσταση 0,42 Χ 0,50 

17 Σακκούλες απορριμμάτων με κορδόνι συσκευασίας των 10 τεμ. διάσταση 0,52 Χ 0,75 

18 

Σακούλες απορριμμάτων από σκληρό πλαστικό για επαγγελματική χρήση, μαύρες, χωρίς κορδόνι, 

διάσταση 0,80 x 1,00 

19 

Σακούλες απορριμμάτων από σκληρό πλαστικό για επαγγελματική χρήση, μαύρες, χωρίς κορδόνι, ανθεκτι-

κές διάστασης 0,90 Χ 1,10  

20 Απιονισμένο νερό  

21 

Υγρό καθαριστικό, απολυμαντικό, μικροβιοκτόνο με ph 7(±0,5) για όλες τις επιφάνειες (πάγκους κουζίνας, 

απορροφητήρες, κ.α.). 

22 

Πιστοποιημένο απολυμαντικό – καθαριστικό χωρίς χλώριο και άρωμα για όλες τις επιφάνειες. Ασφαλές 

και κατάλληλο για καθημερινή χρήση, εξουδετερώνει ιούς, βακτηρίδια, μύκητες και μούχλα. Κατάλληλο 

για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες στο σπίτι, στην κουζίνα και στο μπάνιο. Το προϊόν είναι συσκευασμένο 

σε πρακτική φιάλη 500 ml με ενσωματωμένο ψεκαστήρα και είναι έτoιμο προς χρήση. Εγκεκριμένο από 

τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Απαιτείται, επί ποινή απόρριψης, προσκόμιση άδειας 

κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. 

23 Υγρό καθαριστικό  για WC τύπου παπί, φιάλη 750ml 

24 Χλωρίνη  Παχύρευστη για επιφάνειες. 

25 

Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο ιματισμού. Το ph να κυμαίνεται από 12-14, να περιέχει 

λευκαντι-κούς παράγοντες με βάση το χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5%. 

26 

Υγρό απολυμαντικό για συσκευή χώρου υγιεινής τουαλέτας, ανταλλακτικό 600 ml. Οι συσκευές 

τοποθετούνται από τον προμηθευτή και τον επιβαρύνουν. 

27 Μπαταρίες ΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 1,5V υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων  

28 Μπαταρίες ΑΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 1,5V υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων 

29 Μπαταρίες 9V plus power  ΜΝ 1604 

30 Μπαταρίες κουμπί λιθίου CR 2032, 3V (μεγάλες) 
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31 Μπαταρίες κουμπί λιθίου 1,55 V  SR41 silver oxide (για ηλεκτρικά θερμόμετρα) συσκ 1 τεμαχίου 

32 Μπαταρία αλκαλική  LR 23A 12V συσκευασία 1 τεμαχίου 

33 Μπαταρία αλκαλική D 1,5V 

34 

Μπαταρία λιθίου 123 Α  (Li) μόνο Duracell ή Sanyo ή Varta καθώς είναι προτινώμενες για χρήση σε 

απινιδωτή (ZOLL AED PLUS) συσκευασία 1 τεμαχίου 

35 Μπαταρία αλκαλική C 1,5V συσκ 2 τεμαχίων 

36 

Αποσμητικό μασχάλης (deo roll on) 24ωρη προστασία/powder fresh ή cotton, 100% dermosensitive, 0% 

alcool κλινικά ελεγμένο σε συσκευασία των 50ml 

37 Βαφή μαλλιών χρώματος "Ξανθό μελί" 

38 Βαφή μαλλιών χρώματος "Καστανό" 

39 Μπατονέτες ενηλίκων (ωτοκαθαριστές - cotton buds) σε συσκευασία 200 τεμαχίων 

40 

Αφρόλουτρο  του 1 λίτρου, με ενυδατικά στοιχεία, απαλό με το σώμα, με ουδέτερο ph και σε διάφορα 

αρώ-ματα. 

41 Σαμπουάν του  1 λίτρου 

42 Σαμπουάν αντιπιτυριδικό για την ξηροδερμία σε συσκευασία 400 ml 

43 Οδοντόβουρτσες με τρίχα medium 

44 Οδοντόπαστα 75ml για 12ωρη προστασία από τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα κ.α. 

45 Αφρός ξυρίσματος 300 ml 

46 Κρεμοσάπουνο χεριών με έντονο άρωμα, ουδέτερο ρΗ και γλυκερίνη για την προστασία των χεριών 

47 Σαπούνι πράσινο παραδοσιακό με βάση το ελαιόλαδο σε πλάκα των 125 γραμ.  

48 Ξυραφάκια με 2 λεπίδες 

49 

Ξυραφάκια γυναικεία (συσκευασία 5 τεμαχίων). Να είναι από άριστης ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 2 

λεπίδων για βαθύ ξύρισμα. Στενή κεφαλή για να φτάνει πιο εύκολα στα ευαίσθητα σημεία του σώματος. 

Ελαφριά και μικρή σε μήκος πολυεστερική λαβή για καλύτερο έλεγχο και ικανότητα στο χειρισμό. 5 

διαφορετικά χρώματα σε κάθε συσκευασία, τύπου bic twin lady  

50 

Aνταλλακτικό απολυμαντικό αντισηπτικό χεριών χωρίς ξέβγαλμα, κατάλληλο για χρήση και από το ευρύ 

κοινό, για αυτόματο dispenser σε πλαστική συσκευασία 1.200ml, εγκεκριμμένο από τον Ε.Ο.Φ. Απαιτείται, 

επί ποινή απόρριψης, προσκόμιση άδειας κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. 

51 Τραπεζομάντηλα μιας χρήσεως σε συσκευασία των 100 τεμ., 1Χ1μ., χάρτινο λευκό 

52 

Χαρτί υγείας ρολό. Το καθαρό βάρος του ρολού να είναι 115 γραμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος τουλάχιστον 

31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, δίφυλλο, μαλακό και από 100% λευκασμένος χαρτοπολτός. 

53 Χαρτί Βιομηχανικό ρολό Κουζίνας βάρους 5 κιλών, λευκό 100%  από μη ανακυκλώσιμο υλικό 

54 

Χαρτί κουζίνας βάρους 1 κιλού, λευκό, από 100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, μήκους 100 

μ., διαστάσεων 19,5 x 22,6 cm, δίφυλλο με διάτρηση 

55 Χειροπετσέτα για συσκευή σε ρολό βάρους 500 γραμ., μήκους 21 εκ. & διαμέτρου 12εκ.. 

56 Χαρτοπετσέτες Πακέτο των 100 τεμ, 33Χ33, 100%  λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, μονόφυλλες 

57 Χαρτομάντιλα σε κουτί 150 φύλλων, 2φυλλα λευκά. 

58 Χαρτομάντιλα τσέπης,με τρείς (3) στρώσεις από χαρτί εξαιρετικής ποιότητας, σε συσκευασία 10 τεμαχίων  

59 Σερβιέτες Long με φτερά ultra regular σε συσκευασία των 12 τεμαχίων 

60 Σερβιέτες Long με φτερά ultra normal plus σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 

61 Μωρομάντιλα extra senitive χωρίς αλκοόλη, χωρίς άρωμα σε συσκευασία 64 τεμαχίων 

62 Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία των 50 τεμ. διαφανείς μεσαίου μεγέθους 

63 Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία των 50 τεμ. διαφανείς μεγάλου μεγέθους 

64 Καλαμάκια σε συσκευασία των 1000 τεμ 

65 Παγοσακούλες  σε συσκευασία των 10 τεμ. 

66 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 250m x 45 cm με πριονάκι 

67 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικής χρήσης των 100 μέτρων x 29,5 cm, με πριονάκι 
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68 Λαδόκολλα επαγγελματικής χρήσης σε ρολό των 50m x 38 cm 

69 Σύρμα κουζίνας χονδρό ανοξείδωτο 50 γραμ. σπιράλ σε σχήμα φωλιάς 

70 Σύρμα κουζίνας ψιλό ανοξείδωτο 100 γραμμαρίων Νο 70 

71 Εντομοαπωθητικά (σπρέι) των 400ml, για μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια και κατσαρίδες 

72 Εντομοαπωθητικά (ρεύματος) συσκευή για ταμπλέτες ή υγρό και ανταλλακτικά για κουνούπια ή μύγες. 

73 Εντομοαπωθητικές ταμπλέτες (ανταλλακτικά) σε κουτί 30 τεμαχίων 

74 

Ψηφιακή συσκευή ψεκασμού χώρου που να δέχεται ανταλλακτικό εντομοαπωθητικού υγρού για ιπτάμενα 

έντομα (κουνούπια, μύγες, σφήκες, σκνίπες κ.α.) καθώς και ανταλλακτικό αρωματισμού χώρου, λευκού 

χρώματος  

75 

Ανταλλακτικό εντομοαπωθητικό υγρό (για κουνούπια, μύγες, σφήκες, σκνίπες κ.α.) για την ψηφιακή συ-

σκευή ψεκασμού (βλ. παραπάνω) σε σπρέι από 250-300ml 

76 Εντομοαπωθητικά  (μπαταρίας)  για σπρέι για συσκευές και ανταλλακτικά σπρέι για μύγες και κουνούπια 

77 Αναπτήρες μικροί 

78 

Απλώστρα ρούχων επιδαπέδια μεταλλική με πτερύγια, με διαστάσεις ανοιχρή 180x55x96 cm και κλειστή 

55x4x131cm, μέγιστο βάρος ρούχων 17 κιλών 

79 

Ανταλλακτικές σακούλες πάνινες για ηλεκτρική σκούπα MIELE COMPLETE C3, σε συσκευασία με 5 τεμάχια 

και 1 φίλτρο 

80 Σκούπα πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 25cm, χωρίς κοντάρι. 

81 Σκούπα χορτάρινη με κοντάρι 

82 Κοντάρι παρκετέζας αλουμινίου βαρέως τύπου 1,30cm 

83 Παρκετέζα βαμβακερή σετ με βιδωτή βάση επαγγελματική 70cm x 14cm 

84 Πιγκάλ τουαλέτας  με βούρτσα, λευκό, με βάση ημι-ανοιχτού τύπου πλαστικό. 

85 Ελαστικά αποφράξεων σωλήνων – βεντούζες απόφραξης Φ 14,5 

86 

Συσκευή - πλαστική επιτοίχεια θήκη για ρολό κουζίνας ενός (1) κιλού. Με διαστάσεις τουλάχιστον: Υ27cm 

x Π22cm x Β 24,5cm. Κατάλληλη για χαρτί περφορέ. Το ρολό να βγαίνει εσωτερικά, χειροκίνητα. 

87 Λεκάνες πλαστικές 15 λίτρων διαμέτρου περ. 40 εκ.-60εκ. 

88 

Σφουγγάρια κουζίνας - πιάτων 8 x 14 με μία επιφάνεια συρμάτινη (fibrex) πράσινη και η άλλη σπόγγος. 

Ιδανικό για την καταπολέμηση του λίπους και των λεκέδων. Να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση 

τους. 

89 Σφουγγάρια μπάνιου απλά των 14 Χ 9εκ. 

90 Κάδος - καλάθι σκουπιδιών μπάνιου με πεντάλ, χωρητικότητας 7 λίτρων, διαστάσεων 21x24x30cm 

91 

Κάδος απορριμάτων ανοξείδωτος, με πεντάλ, 30 λίτρων, 30 λίτρων, διαστάσεων 29cm διάμετρος x 65cm 

ύψος 

92 

Κάδος απορριμάτων κουζίνας επαγγελματικός απο ανοξείδωτο μαγνητικό χάλυβα με πεντάλ, 

χωρητικότητας 50 λίτρων και διαστάσεων 32 cm διάμετρος x 70cm ύψος  

93 Καλάθι κάδος απλύτων με καπάκι, χωρητικότητας 50 λίτρων, διαστάσεων 45x52x36cm 

94 Φαράσι πλαστικό απλό με λάστιχο 

95 Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με λάστιχο και κοντάρι 

96 Χειρόπανα κουζίνας (πιάστρες) υφασμάτινες, για αποφυγή καψίματος 

97 

Σπογγοπετσέτα κουζίνας υψηλής αποροφητικότητας, ρολό  των 14 μέτρων x 0,32 cm, προτεμαχισμένο, 

80% βισκόζ 20% πολυεστερ 

98 Πανιά καθαρισμού από μικροφίμπρα γενικής χρήσης 32x32 cm, πολλαπλών χρήσεων 

99 Κουβάς σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο στίφτη και με διαστάσεις 38x28x29 cm, 15 λίτρων 

100 

Σφουγγαρίστρα απλή  των 250 γρ., με νήμα αντοχής που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη 

απορροφητικότητα 

101 

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική των 400γρ., με ειδικό νήμα αντοχής που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη 

απορροφητικότητα 
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102 Κοντάρια σκούπας – σφουγγαρίστρας μεταλλικό μήκους 1,30 cm 

103 Σφικτήρας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 

104 Υδροχλωρικό οξύ  φιάλη των 450ml  

105 Υγρό Αφαλατικό αντιστάσεων ηλεκτρικών συσκευών 

106 Αλάτι χοντρό Νο 2. Για συσκευή αφαλάτωσης πλυντηρίου πιάτων 

107 

Υγρό καθαριστικό τζαμιών, να μην αφήνει σκιές, να απομα-κρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και στίγματα, 

χωρίς αμμωνία και άρωμα, βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στατικό ηλεκτρισμό, να διώχνει τη 

σκόνη και να στεγνώνει αμέσως 

108 

Υγρό διαλυτικό αλάτων για επιφάνειες, ικανό να απομακρύνει τα άλατα χωρίς να φθείρει τις υπόλοιπες 

επιφάνειες όπως ανοξείδωτα, πλακάκια και μάρμαρα, βιοδιασπώμενο. 

109 Υγρό καθαριστικό - γυαλιστικό  για INOX σε spray 750 ml 

110 

Υγρό αφαιρετικό για καμένα λίπη, αλκαλικό, βιοδιασπώμενο, για χρήση σε ανοξείδωτες επιφάνειες, 

πλακάκια κουζίνας, σκεύη κουζίνας.  

111 Υγρό καθαριστικό φούρνου για καρβουνίλα 

112 Ταμπλέτες καθρισμού ηλεκτρονικού φούρνου RASONAL (κόκκινες) με κωδικό RA56.00.210, δοχείο 100 τμχ 

113 Ταμπλέτες καθρισμού ηλεκτρονικού φούρνου RASONAL (μπλε) με κωδικό RA56.00.211, δοχείο 100 τμχ 

114 Υγρό αποφρακτικό αποχετεύσεων, σωλήνων και σιφονιών 

115 

Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού, για επαγγελματικά πλυντήρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές ουσίες, με 

βάση φωσφορικών αλάτων και ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομακρύνει λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα, 

κόπρανα κ.λπ., βιοδιασπώμενη. 

116 Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι κουτί των 450 gr 

117 

Σκόνη Λευκαντικό για πλυντήριο ιματισμού. Χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση το οξυγόνο για λευκότητα 

στα ρούχα, για σκληρό νερό, διαλυτό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, βιοδιασπώμενο.   

118 

Υγρό μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού. Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ουσίες, 

βιοδιασπώμενο Να περιέχει  5%< κατιονικά τασιενεργά <15% . Χρωστικές και λοιπά συντηρητικά να είναι 

λιγότερο από 16%. Να είναι φιλικό για την επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς. 

119 

Υγρό αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων, για επαγγελματικά ανοξείδωτα πλυντήρια, προϊόν για το εσωτερικό 

του πλυντηρίου 

120 

Υγρό Απορρυπαντικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων, με φωσφορικά άλατα , ικανό να διαλύει 

λεκέδες, βιοδιασπώμενο   

121 

Υγρό Στεγνωτικό Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων,  για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην αφήνει κηλίδες, 

θαμπάδες και στίγματα, βιοδιασπώμενο.  

122 Υγρό καθαρισμού δαπέδων με ph 7(±0,5), χαμηλού αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα που να διαρκεί. 

123 

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι πιάτων, ποτηριών και λοιπών σκευών. Να είναι συμπυκνωμένο, να 

διαλύει εύκολα τα λίπη, με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. 

Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού 

διαλύματος 1%, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη , αίμα 

καφές, αυγά κ.λ.π.). 

 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3) – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:                                                          

Κατάστημα :                       (Ημερομηνία Έκδοσης:…………………) ΕΥΡΩ  ………… 

Προς  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΕΟΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΣΥΝ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ– ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45332 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)        

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

……………………(και ολογράφως) ……………….………………………………………………….. υπέρ της Εταιρίας 

……………………..….Δ/ΝΣΗ ……………………………………………………....δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο 

διαγωνισμό του ………..………….. για την παροχή προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΙΔΩΝ 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του ………………………………………….. σύμφωνα με την υπ` αριθ. 

06/2020 Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ` όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι την  16-04-2021 (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι διακόσιες δέκα (210) ημέρες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού), όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας, πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

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

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας:                                                          

Κατάστημα :                               (Ημερομηνία Έκδοσης:……………) ΕΥΡΩ      ……… 

Προς  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΕΟΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΣΥΝ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ– ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45332 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)   

      

Πληροφορηθήκαμε ότι ο    , οδός  , αριθμός  , ως προμηθευτής 

πρόκειται να συνάψει μαζί σας την αρ……………..σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια  

 , συνολικής αξίας  , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή ο 

προμηθευτής  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ των Παραρτημάτων του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου …………..……... Ποσού     

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα    παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ του Προμηθευτή  

και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 

αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής 

σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 

σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση 

αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει έως τις 15-01-2022. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4) – Σχέδιο Σύµβασης 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Αριθ.   00/2020 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 Στα Ιωάννινα σήμερα στις  ΧΧ-ΧΧ-2020  και στo γραφείο της Προέδρου του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. oι 

υπoγράφovτες αφ’ ενός μεν: 

α) η κ. ………, Πρόεδρος του ΔΣ  του Κ.Κ.Π.Π.Η., που σύμφωνα με την αρ. Δ1/οικ.56680/18344/6-12-

2019 (ΦΕΚ 1058/13-12-2019 Τ’. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, εκπροσωπεί τα Παραρ-

τήματα: ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» που εδρεύει στη δ/νση Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. 

Πεντέλης, 45332, Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων δομές: Ιωαννίνων με έδρα Απολλωνίας 15, Κόνιτσας με 

έδρα Κόνιτσα 44100 Ιωαννίνων και Πωγωνιανής με έδρα Πωγωνιανή 44005 Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας 

– Μονάδα Ηγουμενίτσας στη δ/νση: Πανόραμα, 46100, Ηγουμενίτσα και για τη Μονάδα Φιλιατών στη 

δ/νση: Φιλιάτες 46300 και για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας στην δ/νση: Εθν. 

Αντίστασης 154, 46300, Φιλιάτες, όλα με ΑΦΜ 997297350 και Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και αφ΄ ετέρου δε:  

β) ο προμηθευτής …………………..…., Ταχ. Δ/νση:……………….………, Τ.Κ………, Τηλέφ.:………….……., 

ΦΑΞ:……………..…., με ΑΦΜ…………..… και ΔΟΥ……………..…….. 

 Έχοντας υπόψη : 

     α) Την αριθ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 (Θ.ΧΧ) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. με την οποία κατακυρώθηκε ο 

διαγωνισμός αριθ. 06/2020 προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για το έτος 2021 

συνολικού προϋπολογισμού #77.098,69#€ με ΦΠΑ αξίας 24%. 

    β) Την  από ΧΧ-ΧΧ-2020 προσφορά του παραπάνω προμηθευτή, 

γ) Η αρ. 2297/28-08-2020 (ΑΔΑ: 645ΧΟΞΧΓ-ΘΨΥ) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης. 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : 

 Ο πρώτος από τους  συμβαλλόμενους με αυτήv τoυ τηv ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο 

εξής θα ονομάζεται “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ’’ την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, τα 

οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω, σύμφωνα με τηv απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η., η oπoία σε 

συνδυασμό με τηv προσφορά του προμηθευτή, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης και 

με τους εξής όρους: 

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με 

τις ανάλογες πιστοποιήσεις., σύμφωνα με τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη 06/2020, Παράρτημα (2) και όπως επίσης αναλυτικά περιγράφονται στο άρθ. 3 της παρούσας. 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  Η παρούσα σύμβαση προμήθειας ισχύει για το έτος 2021 και πιο συγκεκριμένα από τις 01-01-2021 

και λήγει στις 31-12-2021. 

 

3. ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ –ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ 

Για το/α ΕΙΔΟΣ/Η η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα …….. 

Η συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 0.000,00€ άνευ ΦΠΑ ή 0.000,00€ με ΦΠΑ. 

  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Χρόνος Παράδοσης Υλικών 

4.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εντός των αποθηκών των 

Παραρτημάτων και Μονάδων αυτών, μέσα σε χρονικό διάστημα το αργότερο δέκα (10) ημερών από την 

παραγγελία και μέχρι την 12η ώρα πρωινή.  

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ή εφάπαξ, ανάλογα με το είδος και την 

ποσότητα αυτού, στις αποθήκες του εκάστοτε Παραρτήματος, ή Μονάδας αυτού, κατά τις πρωινές ώρες 

και σε εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Παραρτημάτων. 
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Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να 

προσκομίσει έγγραφο από την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του και να ενημερώσει μέχρι τις 09.00 το 

πρωί της επόμενης της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη 

προσκόμισή του. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών 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. 

4.1.2. 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. 

4.1.3. 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. 

4.2 Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

4.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και 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 μακροσκοπικά. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, 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. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα 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 αναδόχου 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’ έφεση 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. 

4.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, όπως περιεγράφηκαν ανωτέρω.  

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 αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
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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 αποφαινόμενου 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. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

4.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση 

4.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινόμενου 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. 

4.3.2. 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. 

4.3.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο 

Κ.Κ.Π.Π.Η. την υπ’ αριθ. …………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

………………………………….., η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της 

παρεχόμενης προμήθειας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. χρόνο ισχύος έως τις 15-01-2022, και 

ποσού ……………………………... Αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν 

λόγω προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

7. ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

7.1  Καταγγελία – Λύση της Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα και με το άρθ. 133 ν.4412/2016, εφόσον: 

7.1.1 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 

7.1.2 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 (Λόγοι αποκλεισμού) της αρ. 14/2019 Διακήρυξης και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

7.1.3 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. 

7.1.4 ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, 

παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η. 

7.1.5 ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του 

Κ.Κ.Π.Π.Η. 
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7.1.6 ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση 

7.1.7 ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

7.1.8 αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

7.2  Έκπτωση αναδόχου - Κυρώσεις 

7.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, σύμφωνα και με το άρθ. 203 του ν.4412/2016,  από 

τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 

συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο 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, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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. 

7.2.2.  Αν το είδος 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 πρόστιμο 

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 αποφαινόμενου 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 

παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

8.1 Τρόπος Πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), εντός εξήντα (60) ημερών και έπειτα από κάθε 

τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το εκάστοτε Παράρτημα, με βάση τη 

συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική 

και οικονομική του προσφορά. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, και 

υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής 
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προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή και μετά την έγκριση της δαπάνης 

από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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, ήτοι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (σύμφωνα με το άρθ. 208 του ν. 

4412/2016),  

β) δελτίο αποστολής-τιμολόγιο του προμηθευτή, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς το κάθε 

είδος, η τιμή και η ποσότητα. Σημειώνεται ότι η µη αναγραφή τους θα έχει σαν αποτέλεσμα την µη 

παραλαβή των υλικών,  

γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 

καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα 

πλαίσια της παράδοσης των αγαθών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν 

από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση 

του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως 

συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της 

σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου θα καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 

οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προς της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς 

και β) στην περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί με την μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

κ.λπ.. 

 

8.2. Κρατήσεις 

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 0,07%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 2.500,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει, άρθ. 44 Ν.4605/2019, η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 

3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

β) Κράτηση 0,06%,  για συμβάσεις ανεξαρτήτως αξίας και πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 & αρ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

τ.Β΄/969/22-3-2017)), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
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αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το 

αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 0,02%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ του 

Δημοσίου (αρ. 36 παραγ. 6 ν.4412/2016 για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών), υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ. Το ποσό αυτό υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και παρακρατείται 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. 4412/2016.  

δ) Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και 

φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της 

Διακήρυξης, καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε 

τις νέες διατάξεις. 

 

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

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει). 

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα 

μέρη  και χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθ. 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, 

σύμφωνα με το άρθ. 201 του ν.4412/2016. 

Οποιαδήποτε όμως τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του 

Κ.Κ.Π.Π.Η., αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των 

οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

2. Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για 

την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό 

τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και 

επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του 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 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

από τον ανάδοχο 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 τους,  

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

4. 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. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
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συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η 

μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του 

άρθρου 105 του ν. 4412/2016 

5. Ως προς τα λοιπά θέματα, που δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν οι όροι της σχετικής 

Διακήρυξης (06/2020) καθώς και οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις. 

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 

παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Για τα παραπάνω συvτάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από αυτά το ένα έλαβε ο Προμηθευτής και τα 

άλλα δύο το Κ.Κ.Π.Π.Η.. 

Ο I    Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο I 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                                         Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5) –Τ.Ε.Υ.∆. 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

- Ονομασία: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ: 55403 

 - Ταχ/κή δ/νση: ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΩΣΤΟΥΛΑ Ε. 

- Τηλέφωνο: 2651360103 

- Ηλ. ταχυδρομείο: e.kostoula@kkppe.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://kkppe.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (CPV: 

19520000-7, 24316000-2, 24455000-8, 31440000-2, 33763000-6, 39220000-0, 39221170-9, 39224300-1, 

39224320-7, 39224340-3, 39224350-6, 39525800-6, 39812400-1, 39822000-0, 39830000-9,   39831210-1) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 06/2020 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρησηi; 

[……] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών 

φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ) 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη 

στον επίσημο κατάλογοii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 

βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; iii  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 

κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

 

α) [……] 
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καθήκοντα): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης 

εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝiv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.  

 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 





 

Σελίδα 88 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

− συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

− δωροδοκία 

− απάτη 

− τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

− νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

− παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): […][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: vi 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); vii 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: viii [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςix, στην Ελλάδα και στη 

χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε:  

 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουx; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

[] Ναι [] Όχι 
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ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 

και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxi. 

β) η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 

οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2020 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ «96558» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ 

«….».. 

Τόπος ……..………………….,          Ημερομηνία …………………………… 

υπογραφή(-ές): [……] 
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1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

1 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

1 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

1 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

                                                           
i Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

ii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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iv  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

v Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

vi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

vii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

viii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

ix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

x Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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