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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
διακηρύσσει
τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας για
τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
Προϋπολογισμού 59.697,12Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 6%, 24 %),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
γ) Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 22/21-12-2020 απόφαση ανάληψης πολυετής
υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 10572/2020 β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί
της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
δ) την υπ’ αριθ. 337/21-12-2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
ε) τους όρους της παρούσας
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πόλη

ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ταχυδρομικός Κωδικός

62046

Τηλέφωνο

2321352635

Φαξ

2321352628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@0670.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΜΕΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://edemocracy-empapas.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η είναι η Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην ιστοσελίδα του Δήμου όπως αυτή αναγράφεται ανωτέρω

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την προσφυγή στην διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου
117 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά και τα νομικά
πρόσωπα του.
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα
επτά ευρώ και δώδεκα λεπτά (59.697,12€), πλέον Φ.Π.Α. 6%, 24%, για το χρονικό διάστημα από τη
υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 ή μέχρι την εξάντληση των υλικών όποιο από τα δύο επέλθει
πρώτο.
Η Δαπάνη που θα προκληθεί από την διενέργεια της προμήθειας θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς α. του Δήμου
με 9.000,00 Ευρώ στον ΚΑ 10.6634.01 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 και 9.855,08Ευρώ στον
ΚΑ 10.6634.01 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 που πρόκειται να συνταχθεί με τίτλο
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προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού β. του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Εμμανουήλ Παππά 6.699,97Ευρώ στον 60.6634.01 του προϋπολογισμού του ΚΑ.Κ.ΠΟ έτους 2021 και
4.468,65 Ευρώ στον ΚΑ 60.6634.01 του προϋπολογισμού του ΚΑ.Κ.ΠΟ έτους 2022 που πρόκειται να
συνταχθεί με τίτλο είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού γ. τον τακτικό προϋπολογισμό της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής κατά το ποσό των 18.538,60€, δ. τον τακτικό προϋπολογισμό της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής κατά το ποσό των 10.264,56€, ε. τον τακτικό προϋπολογισμό της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης
6.000,00€ στον Κ.Α. 15.6634.02 του προϋπολογισμού έτους 2021 και 3.900,56€ στον Κ.Α. 15.6634.02 του
προϋπολογισμού έτους 2022 που πρόκειται να συνταχθεί.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των
νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31-08-2022 ή
ως την εξάντληση των ποσοτήτων όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο .
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για
οποιαδήποτε ΟΜΑΔΑ της ενιαίας μελέτης του γραφείου προμηθειών Δήμου Εμμανουήλ Παππά. Η
παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες :
Α/Α

ΟΜΑΔΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1.

Α

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

18.555,08

2.

Β

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18.538,60

3.

Γ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.264,56

4.

Δ

ΚΑΚΠΟ

13.495,87

5.

Ε

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

9.900,56

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

70.754,67

Προβλέπεται η δυνατότητα να παραταθεί η σύμβαση έως δύο μήνες χωρίς αύξηση του οικονομικού
αντικειμένου εφόσον αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων, με απόφαση του
Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου ή των νομικών του προσώπων χωρίς να αυξηθεί το
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει 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)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”
3. του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. 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,
6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
Σελίδα 4
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μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,[συμπληρώνεται κατά περίπτωση]
14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
19. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
20. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές ”
21. το Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211 Α') ''Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών
κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.''
22. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ».
23. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εκθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),
24. του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα των παρ. 1 και των παρ 4 του
άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
25. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.
26. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’
240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α’ 18)
Σελίδα 5

ΑΔΑ: ΩΥ9ΙΩΡΩ-6ΚΑ

20PROC007906224 2020-12-22

27. Την αριθμ. 3/11543/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, περί «Ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων ,των
Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού»
28. 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.
29. την έγγραφη υποβολή τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικών προϋπολογισμών των υπό προμήθεια
ειδών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα
30. την ενιαία μελέτη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
31. την αριθμ. 337/21-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας
προμήθειας, περί έγκρισης μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, έδρα Χρυσό Σερρών, την Τρίτη
05-01-2021, ώρα 10:00:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή 05-01-2021 και ώρα 10:00:00
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρείς τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν.4412/2016.
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL)

:

www.

edemocracy-empapas.gr

στη

διαδρομή:

http://edemocracy-

empapas.gr/diagonismi/?cat=71.
Β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

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. 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 τους
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.
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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



η περίληψη της διακήρυξης όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο



Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης -ΤΕΥΔ



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
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέσω του γραφείου προμηθειών του Δήμου και στα
τηλέφωνο 2321352635 και του ΚΑΚΠΟ τηλέφωνο2321352680.
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου και στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης
με την αναθέτουσα αρχή τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει
τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
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 ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
που προκύπτουν από αυτά. 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. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
Σελίδα 8

ΑΔΑ: ΩΥ9ΙΩΡΩ-6ΚΑ

20PROC007906224 2020-12-22

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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 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 επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς μόνο εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
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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).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία
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β) 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.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα
του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), του άρθρου 79, με το οποίο ερωτάται εάν ο
οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α΄ και β παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω
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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού
διακανονισμού.
γ) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και
ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4.
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2.2.3.5. 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
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. γ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. 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.
2.2.3.8. 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.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
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2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4
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 ΙΙ, 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). Το ΤΕΥΔ σε

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
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.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και
κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και ότι
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.
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.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
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 δικαιολογητικών. 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 δικαιολογητικά:
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, με ημερομηνία έκδοσης μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο,
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β) για την παράγραφο 2.2.3.2. α πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στου οποίου οφείλει να καταβάλει
εισφορές είτε για το προσωπικό του είτε για τον ίδιο. Συγκεκριμένα :


αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.


πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές από τα οποία να

προκύπτει ότι τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:
Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των
διαχειριστών και του προσωπικού.
Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) και οι Συνεταιρισμοί μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Αν 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.
Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από σχετική κατάσταση
προσωπικού – κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα έχει συνταχθεί
με ευθύνη του.


για την παράγραφο 2.2.3.2.γ, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι να
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού
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, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
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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 και 2.2.3.2 .
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 με ημερομηνία
έκδοσης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
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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. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, 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.
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.
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.4 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. 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.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής .

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ενιαία μελέτη του Δήμου, είτε για
το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για ΟΜΑΔΑ της ενιαίας μελέτης του γραφείου προμηθειών Δήμου
Εμμανουήλ Παππά.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 05-012021, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00:00. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του Δήμου
Εμμανουήλ Παππά.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε
(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του …………..
για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τρίτη 05-01-2021
3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς και
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γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της
παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α`
188).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 2.4.2 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει
ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 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.
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης .
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Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους),
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι


διαθέτει, ή ότι στην περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος θα διαθέσει τα κατάλληλα μέσα για τη
μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών στους χώρους που θα
υποδείξουν ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα , και ότι κα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να
πληρούνται οι όροι και οι ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις, καθώς και όσα ορίζονται στους όρους
της διακήρυξης



τα προσφερόμενα υλικά που περιλαμβάνονται στην προσφορά του είναι κατασκευασμένα βάση
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, είναι αρίστης ποιότητας και καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τα
χαρακτηριστικά κάθε είδους, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους
ενδεικτικούς προϋπολογισμούς της ενιαίας μελέτης και είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για την
χρήση για την οποία προορίζονται.



Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και θα
γίνεται ρητή αναφορά στην ομάδα ή ομάδες για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά



Όλα τα προμηθευόμενα είδη σε ρευστή μορφή θα είναι σε συσκευασίες (κιβώτια) που κατά την
παράδοση θα είναι κλειστά, σφραγισμένα και σε άριστη κατάσταση χωρίς αλλοιώσεις



Εξωτερικά στις συσκευασίες θα αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η χώρα
παραγωγής / προέλευσης, με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις (αριθμός του Γ.Χ.Κ./ Ε.Ο.Φ.) και τη
σύσταση τους στην ελληνική

ΠΛΕΟΝ: - Τα απολυμαντικά/ αντισηπτικά είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού της κάθε ομάδας
απαιτείται να φέρουν σήμανση με τον αριθμό αδείας κυκλοφορίας από τον Ελληνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (ήτοι: Αλκοολούχο διάλυμα με τζελ & Υγρό καθαρισμού επιφανειών, όπως
αναφέρονται σε κάθε ομάδα)
Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι στην περίπτωση που
κηρυχτεί ανάδοχος θα υποβάλλει αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. του παρασκευαστή/
συσκευαστή των ανωτέρω ειδών κατά την παράδοση τους.
Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια κυκλοφορίας και δεν έχει εκδοθεί η νέα, να υποβληθεί αντίγραφο
της αίτησης για έκδοση νέας, η οποία θα προσκομισθεί άμεσα μόλις ληφθεί από τον ανάδοχο. Επίσης θα
δηλώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής παρασκευαστή/συσκευαστή κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας θα υποβάλλει αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας εκ νέου κατά την παράδοση των
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ανωτέρω ειδών. Σε αντίθετη περίπτωση τα προϊόντα θα επιστρέφονται και αντικαθίσταται με
εγκεκριμένα, συνοδευόμενα με τα νόμιμα παραστατικά.
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης συμπληρώνοντας το έντυπο οικονομικής προσφοράς του
Δήμου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
2.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
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και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης της προθεσμίας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή,
που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σημειώνεται ότι τόσο στο
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο
φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της,
κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία
του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται . Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο
21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων..
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών κατακύρωσης

-

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης 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
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παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 αυτής. 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 δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
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
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 αρχές
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.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, 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.,
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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 κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω 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
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
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 της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
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. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
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συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων]
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της

διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο
επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και

επιστρέφεται με πράξη της

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής,
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από
την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της
σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ.
της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης .
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 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 της 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
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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.

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. 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.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 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.
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, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 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 υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται 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
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παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
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
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 Δικαστική 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. 4412/2016. 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.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 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.
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.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
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επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους της ενιαίας μελέτης του Δήμου.
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
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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.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΝΟΤΑΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΩΣ 31-08-2022
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’
240) , που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 18 ), το οποίο δεν καταργήθηκε μετά την
έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016, και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 3/11543/26.03.2013 για την ανάδειξη
προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών α. τροφίμων , β. λοιπών αναλωσίμων ειδών
παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών , γ. πετρελαιοειδών και δ.
φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων , των Ιδρυμάτων και
όλων των νομικών τους προσώπων , πραγματοποιείται εφεξής από τον οικείο Δήμο .
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών των προσώπων για το
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022. Όλα τα προς προμήθεια είδη
καθαριότητας και ευπρεπισμού θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή τους, αναγνωρισμένης
μάρκας, και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. Η παραγωγή, σύνθεση και
σήμανσή τους, θα είναι σύμφωνη με τους Νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής
Κυβέρνησης και η πώληση αυτού να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Τα προς προμήθεια είδη θα είναι εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης, θα προέρχονται
από εργοστάσια που λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν σχετική πιστοποίηση ISO 9001 & ΕΛΟΤ
ΕΝ 14001:2004 και το κάθε προϊόν να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του κράτους,
να είναι δερματολογικά ελεγμένα, να αναφέρεται που παράγονται ή συσκευάζονται και να
αναφέρεται η σύνθεση κάθε προϊόντος στη συσκευασία τους. Στα είδη που υποχρεωτικά
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, αυτή δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους
από την ημερομηνία παραλαβής τους.
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Όλα τα προϊόντα ανεξαιρέτως θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία τους να
αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω στοιχεία:
 Η ονομασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε
μετρικές μονάδες.
 Η μορφή του σκευάσματος( π.χ. υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή) και το περιεχόμενο σε βάρος ή
όγκο.
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής.
 Ο αριθμός και η ημερομηνία της τελευταίας σε ισχύ άδειας κυκλοφορίας.
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού.
 Πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες, μέτρα επείγουσας αντιμετώπισης και τηλέφωνα του
Κέντρου Δηλητηριάσεων.
Τα προϊόντα που είναι αποτέλεσμα χημικής σύνθεσης, όπως π.χ. τα απορρυπαντικά κ.λ.π. θα
πρέπει να πληρούν τις κάτωθι ιδιότητες:
1.

Θα φέρουν επί ποινή αποκλεισμού και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κοινοτικός

και Εθνικός νόμος, σήμανση επικινδυνότητας, προφυλάξεις, τρόπο προστασίας, αριθμό
καταχώρησης, αριθμό ειδικής άδειας Γ.Χ.Κ. ( ή Ε.Ο.Φ., για όσα από αυτά προβλέπεται) οδηγίες
χρήσης, ιδιότητες κ.λ.π.
2.

Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε. Να
περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε.
3.

Τα απορρυπαντικά δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες βλαπτικές για τον άνθρωπο και το

περιβάλλον, κατά το μέτρο του δυνατού, το δε PH τους θα είναι το χαμηλότερο επιτρεπτό για την
σωστή δράσης τους. Κατά προτίμηση, να έχουν σύνθεση λιγότερο από 5% ανιονικά τασιενεργά,
μη ιονικά τασιενεργά. Να είναι ελεγχόμενου αφρισμού και να έχουν επαρκή καθαριστική και
πλυντική δράση. Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών και των
επιφανειών που εφαρμόζονται.
4.

Η αραίωση τους με νερό θα είναι υψηλή, η δε αναλογία αραίωσης, θα αποτελέσει

κριτήριο οικονομικής αξιολόγησης.
5.

Θα έχουν διάρκεια ζωής σε αποθήκευση, τουλάχιστον δύο έτη από την αναγραφόμενη

ημερομηνία παραγωγής τους.
6.

Δεν θα χρειάζονται μέτρα προστασίας για τη χρήση τους από το προσωπικό, πλην των

απόλυτα αναγκαίων και λογικά επιβεβλημένων.
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 Όλα τα είδη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις
προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθ. 21-28) «Υλικά και Αντικείμενα
που

προορίζονται

να

έλθουν

σε

επαφή

με

τα

τρόφιμα»

(όπως

ισχύει

σήμερα-

τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε/συμπληρώθηκε)
 Όλα τα προϊόντα θα είναι συσκευασμένα σε μη επιστρεφόμενες σφραγισμένες συσκευασίες.
Εξωτερικά θα αναγράφουν την επωνυμία του κατασκευαστή.
 Τα είδη χαρτιού θα είναι πρωτογενή, όχι ανακυκλωμένα, Α‘ ποιότητας υψηλής λευκότητας,
πυκνότητας και συνεκτικότητας, να είναι απαλά και απορροφητικά.
 Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές,
βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό.
 Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος- οσμής ,σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες
ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας.

Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:


- Κανονισμός (ΕΚ)648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ)907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά
(EE L 104/8-4-2004 και L 168/21-6-2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του.



- Κ.Υ.Α 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου,
τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)648/2004 του Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ539/Β/2-5-2006)



- Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών
και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/92/2008, και οδηγία 1999/45ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν). Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με την
Υπουργική Απόφαση 265/2002(ΦΕΚ1214/Β/19-9-2002)



- Κ.Υ.Α 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ277/Β/20-4-1992) όπως τροποποιήθηκε από την
Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ534/Β/30-6-1997) περί καθιέρωσης συστήματος
καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να
κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου
απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών
Προϊόντων του ΓΧΚ.

Ακόμα για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω:
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- Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.



- Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή
αιωρήματος ή διαλύματος.



- Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται
από τον κατασκευαστή.



- Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.



- Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.



- Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.



- Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων.



- Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό.



- Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.



- Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του
προσωπικού και των παιδιών.



- Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα
Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση «μακριά από παιδιά» το τηλέφωνο του
Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.



- Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90%



- Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών-καθαριστικών να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον και ανακυκλώσιμο.



- Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου,
τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.



- Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαθρωτικά, να έχουν πώμα
ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1.

Αλάτι
πιάτων

2.

Aλουμινόχαρτο
επαγγελματικό

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

πλυντηρίου Ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων, αποτρέπει τα
άλατα και καθαρίζει τους σωλήνες, συσκευασία 2,5
Kg
Αλουμινόχαρτο κατάλληλο για τρόφιμα 75 μέτρων,
που προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμα από
το φως και τις οσμές. Από κράμα αλουμινίου
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υψηλής αντοχής και ποιότητας που διαθέτει το
ιδανικό πάχος για να μην σκίζεται και μην τσακίζει,
να χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές ματ
και γιαλιστερή.
3.

Αντικολλητικό
κουζίνας

χαρτί Χαρτί αντικολλητικό ψησίματος με μεγάλες αντοχές
σε υψηλές θερμοκρασίες σε φύλλα συσκευασία 10
μέτρων . Προστατεύει τα φαγητά καθώς δεν
κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο, χάρη στην
ειδική αντικολλητική του σύνθεση. θα πρέπει να
πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο
Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28
«Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να
έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα) (όπως ισχύει
σήμερα τροποποιήθηκε,αντικαταστάθηκε
/
συμπληρώθηκε)

4.

Απλώστρα ρούχων

5.

Απορρυπαντικό γενικής Υγρό κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο,
χρήσης
πλαστικό, ανοιξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια
δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους, μελάνι, χαλιά κλπ. Να
περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από
5%, φωσφορικά άλατα 5-15%. Να μην επηρεάζει τα
χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι
βιοαπικοδομίσημες. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία
οικονομική των 4 λίτρων και να είναι σύμφωνο με
τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Να διαθέτει
αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό
καταχώρησης, από το Γ.Χ.Κ. ημερομηνία
παραγωγής και προέλευσης, πινακίδα με οδηγίες
χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αριθμ.
άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

6.

Απορρυπαντικό
πλυντηρίου πιάτων

Απλώστρα ρούχων με δύο επεκτεινόμενα φτερά,
ανάπτυγμα ρούχων 20 μέτρα, μεταλλικός σκελετός,
ηλεκτροστατική βαφή, λευκό και κόκκινο χρώμα,
Διαστάσεις ανοιχτή : 180 Χ 55 Χ 105 εκ., Διαστάσεις
κλειστή : 55 Χ 130 εκ.

Υγρό
απορρυπαντικό
πλυντηρίου
πιάτων,
συσκευασία 4 λίτρων για τον καθαρισμό ρύπων
κάθε μορφής, να περιέχει οδηγίες χρήσης και
ασφάλειας. Επίσης αριθμό ειδικής άδειας,
αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης, από το
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Γ.Χ.Κ. ημερομηνία παραγωγής και προέλευσης.
7.

Απορρυπαντικό
για Απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας 40 τεμαχίων
πλυντήριο πιάτων σε για το πλυντήριο πιάτων, με ειδική σύνθεση που
ταμπλέτες
απομακρύνει και τους δυσκολότερους λεκέδες,
προσφέρει λάμψη στα ανοξείδωτα σκεύη και
προστατεύει το πλυντήριο από τα άλατα. Να έχει
αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό
καταχώρησης, από το Γ.Χ.Κ. ημερομηνία
παραγωγής και προέλευσης.

8.

Απορρυπαντικό
Σκόνη πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα και οξυγόνο
πλυντηρίου ρούχων σε για αξεπέραστη καθαριότητα συσκευασία των
σκόνη
5,480 Κg. Το προϊόν να είναι κοκκώδες πύργου
ξηράνσεως ομοιόμορφου εμφανίσεως και να
διαλύεται εύκολα στο νερό.
Να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά
βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το
υδάτινο περιβάλλον. Να μην περιέχει βόριο και
φωσφορικά. Το απορρυπαντικό να είναι φιλικό με
το περιβάλλον και να μην προκαλεί φθορές στις
ίνες των ρούχων. Δεν πρέπει να δημιουργεί
αλλεργικές ή δερματικές ή άλλες παθήσεις στα
παιδιά που χρησιμοποιούν τα ρούχα τα οποία
έχουν πλυθεί με αυτό και γενικά να μην αφήνουν
υποψία κινδύνου για αυτά. Επίσης να διαθέτει
αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό
καταχώρησης, από το Γ.Χ. Κ. ημερομηνία
παραγωγής και προέλευσης.

9.

Αποσμήνη 500 ml

Υγρό τουαλέτας, παχύρρευστο, απολυμαντικό
βάρους δοχείο 500 ml που να καθαρίζει, να
απολυμαίνει και να αρωματίζει με αναγραφόμενα
εξωτερικά του μπουκαλιού τα συστατικά, οδηγίες
χρήσης και προφύλαξης. Επίσης να διαθέτει αριθμό
ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό
καταχώρησης, από το Γ.Χ.Κ. ημερομηνία
παραγωγής και προέλευσης. Να φέρει σήμανση CE.
Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές
που δίνονται στην Οδηγία 91/155 της Ε.Ε. Επίσης
να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που
δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε.

10.

Αποφρακτικό

Υγρό ή σκόνη σωληνώσεων, να ξεβουλώνει τους
σωλήνες και να καθαρίζει (κρύου νερού)-να
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σωληνώσεων

διαλύει αμέσως λίπη, κατάλοιπα τροφίμων, πουρί,
ακαθαρσίες και όλα τα οργανικά υλικά, χωρίς να
βλάπτει τους πλαστικούς σωλήνες. Επιπλέον να
καταπολεμά τις οργανικές ουσίες, ώστε να διατηρεί
τις αποχετεύσεις καθαρές και απαλλαγμένες από
δυσάρεστες οσμές. σε συσκευασία των 3 τεμ.

11.

Βαμβάκι

Να είναι υδρόφυλλο, απορροφητικό, λευκό,
μαλακό, άοσμο, χωρίς κόμβους, με κλείσιμο που να
προστατεύει από τη σκόνη και τα μικρόβια. Να
ανταποκρίνεται
πλήρως
στις
ισχύουσες
προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποίας.
Δερματολογικά ελεγμένο. Να προσφέρεται σε
συσκευασία των 70γρ.

12.

Βεντούζα απόφραξης Βεντούζα από πλαστικό υλικό απόφραξης
σωληνώσεων
κατάλληλη
για
την
αποσυμφόρηση
υπερχυλισμένων σιφωνίων και σωληνώσεων του
νεροχύτη και του μπάνιου.

13.

Γάντια
Ελαστικά Γάντια πλαστικά ειδικού τύπου latex μιας χρήσης
(Latex) μιας χρήσεως
μεγάλης αντοχής, κατάλληλα για την προφύλαξη
της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Πεδίο
χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή
μικροοργανισμών.
Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Να φέρει
σήμανση CE.

14.

Ενισχυτικό πλυντηρίου Ενισχυτική σκόνη πλύσης των 705 γρ. για το
ρούχων
πλυντήριο ρούχων, να αφαιρεί τους λεκέδες χωρίς
να φθείρει τα ρούχα. Να διαθέτει αριθμό ειδικής
άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης,
από το Γ.Χ.Κ. ημερομηνία παραγωγής και
προέλευσης.

1516.

Εντομοκτόνο

Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης
και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το
προωθητικό αέριο, να διατίθεται σε εύχρηστη και
ασφαλή συσκευασία, να πληρεί τις οδηγίες και τις
προδιαγραφές της Ε.Ε. για τη χρήση που
προορίζεται (εσωτερικού χώρου). Το Εντομοκτόνο
να προορίζεται για ιπτάμενα ή έρποντα έντομα.
Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδος.
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17.

Καλαθάκια πλαστικά Κάδος απορριμμάτων
απορριμμάτων ανοιχτά ανοιχτός

γραφείου

πλαστικός

18.

Καλαμάκια

19.

Κοντάρι
Πλαστικό

20.

Κουβάς
σφουγγαρίσματος
στυπτήρι

21.

Κρέμα γενικής χρήσης Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις
(τύπου JIF)
επιφάνειες εσωτερικών χώρων,
παχύρευστο,
αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους
οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. Να
ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές
στις επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές ουσίες,
λευκούς κόκκους και σάπωνες, σε συσκευασία των
500 ml, φιλικό προς το περιβάλλον. Να είναι
σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης.
Να διαθέτει αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας
αρχής, αριθμό καταχώρησης, από το Γ.Χ.Κ.
ημερομηνία παραγωγής και προέλευσης.

22.

Κρεμοσάπουνο

Πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης συσκευασία 100
τεμαχίων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις
προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και
Ποτών (Άρθρα 21-28 «Υλικά και Αντικείμενα που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα»)
(όπως
ισχύει
σήμερατροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε/συμπληρώθηκε)
ΙΝΟΧ- Κοντάρι σκούπας/ σφουγγαρίστρας 1,2 μ.
Ανοξείδωτο με πλαστική τάπα και πλαστικό με
πλαστική τάπα, να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή
σκούπα και την σφουγγαρίστρα. Ανθεκτικό για να
αντέχει και σε επαγγελματικές εργασίες.
Πλαστικός
Κουβάς
σφουγγαρίσματος
με
με αποσπώμενο πλαστικό μεσαίου μεγέθους στίφτη
(στυπτήρι) σφουγγαρίσματος

Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας,
αρωματικό κρεμοσάπουνο με ενυδατική κρέμα και
ουδέτερου ph 6-7, χωρίς φορμαλδεϋδη, με
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και
γλυκερίνη- οικολογικά και βιοδιασπώμενα (φιλικό
προς το περιβάλλον) σε συσκευασία των 4 λίτρων,
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,
προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να
είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής
ένωσης, να φέρει σήμανση CE. Να διαθέτει αριθμό
ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό
καταχώρησης, από το Γ.Χ.Κ. ημερομηνία
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παραγωγής και προέλευσης.
23.

Λεκάνες
πλαστικές Λεκάνες από πλαστικό υλικό σε διάφορα μεγέθη
διαφόρων μεγεθών

24.

Λιποδιαλύτες

Υγρό καθαριστικό για καμμένα λίπη και λάδια σε
φούρνους και εστίες ηλεκτρικής κουζίνας και για
όλες τις επιφάνειες συσκευασία 500 ml

25.

Μαλακτικό ρούχων

Υγρό μαλακτικό ρούχων. Να μαλακώνει και
αρωματίζει τα ρούχα με άρωμα που διαρκεί, να
βοηθά στο εύκολο σιδέρωμα. Να περιέχει ενεργά
συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην
επιβαρύνεται το υδάτινο περιβάλλον, να είναι
φιλικό με το περιβάλλον, υποαλλεργικό ώστε να
μην προκαλεί ερεθισμούς. Να συσκευάζεται σε
ειδικά μελετημένες συσκευασίες των 4 λίτρων
ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες. Αριθμό
ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό
καταχώρησης, από το Γ.Χ.Κ. ημερομηνία
παραγωγής και προέλευσης.

26.

Μανταλάκια
τεμαχίων

27.

Μεμβράνη
τροφίμων

28.

Μωρομάντηλα

Υγρά μαντηλάκια υποαλλεργικά χωρίς οινόπνευμα
για να μην προκαλούν ερεθισμούς, με ουδέτερο ph
συσκευασία 72 τεμαχίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά και η
προέλευση.

29.

Ξεσκονίστρα
ηλεκτροστατική
ανταλλακτικό

Ανταλλακτικό ξεσκονίστρα των 10 τεμαχίων με
λαβή και ακρυλικό πανί που μαγνητίζει τη σκόνη

24 Μανταλάκια πλαστική ή ξύλινα σε συσκευασία 24
τεμαχίων
διαφανής Διάφανη μεμβράνη επαγγελματική ,ειδική για
τρόφιμα
των 500 μέτρων. Ιδανική για την
συντήρηση των τροφίμων μέσα και έξω από το
ψυγείο. Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα , να
είναι κατάλληλη για επαφή με όλα τα τρόφιμα,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Θα πρέπει
να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο
Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28 «Υλικά
και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε
επαφή με τα τρόφιμα» (όπως ισχύει σήμερατροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε)
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30.

Οινόπνευμα φωτιστικό

Οινόπνευμα φωτιστικό, 93ο αλκοολικών βαθμών,
μπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό
μπουκάλι) περίπου έως 390 ml . Να είναι σύμφωνο
με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης.

31.

Πετσέτα τύπου wettex

Πολυπετσέτα απορροφητική σε συσκευασία των
10 τεμαχίων για καθαρισμό επιφανειών. Υψηλή
απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς
να αφήνει χνούδι.

32.

Πιάτα πλαστικά μέτρια Πιάτα από πλαστικό διαφανές και υψηλής
, απλά
αντοχής, μιας χρήσης, μη τοξικά, σε συσκευασία 20
τεμαχίων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις
προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και
Ποτών (Άρθρα 21-28 «Υλικά και Αντικείμενα που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα»
όπως
ισχύει
σήμερατροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε/συμπληρώθηκε)

33.

Ποτήρια
μέτρια

34.

Σαμπουάν για χαλιά

35.

Σακούλες
Μεγάλες Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων χωρίς κορδόνι
Πλαστικές
χωρίς από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές
κορδόνι των 10 Κg ( σε σχίσιμο και εφελκυσμό. Κατασκευασμένες από
80X1,10)
μαλακό
ανακυκλώμενο,
κοκκοποιημένο
πολυααιθυλένιο ( P.E.) Να είναι των 10 Κιλών,
κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια από 80Χ1,10
cm.

36.

Σακούλες
απορριμμάτων
πλαστικές
των

πλαστικά Ποτήρια μιας χρήσεως από πλαστικό διαφανές και
υψηλής αντοχής, μη τοξικά, σε συσκευασία 50
τεμαχίων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις
προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και
Ποτών (Άρθρα 21-28 «Υλικά και Αντικείμενα που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα»
(όπως
ισχύει
σήμερατροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε/συμπληρώθηκε))
Καθαριστικό 1 lt για επιφάνειες χαλιών, μοκετών
και κλπ. Εξωτερικά να αναγράφονται το βάρος, τα
συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και
προφύλαξης, ο αριθμός ειδικής αδείας, αρμόδιας
αρχής και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.

Πλαστικές
σακούλες
απορριμμάτων
από
ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές σε
10 σχίσιμο και εφελκυσμό, κατασκευασμένες από
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Kg(60X80)

μαλακό
ανακυκλώμενο
κοκκοποιημένο
πολυααιθυλένιο ( P.E.)Να είναι των 10 Κιλών,
κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια από 60Χ80
cm.

37.

Σακουλές
μικρές Σακούλες απορριμμάτων ανθεκτικές ( σε σχίσιμο
απορριμμάτων των 30 και
εφελκυσμό)
κατασκευασμένες
από
τεμ. σε ρολό (48Χ35)
ανακυκλωμένο
κοκκοποιημένο
πολυααιθυλένιο(P.E.) διαστάσεων 48Χ35 cm
συσκευασία τεμαχίων σε ρολό των 30 τεμαχίων

38.

Σακούλες τροφίμων

39.

Σακούλες
σκούπας
τύπων

40.

Σκόνη γενικής χρήσεως Απορρυπαντική σκόνη (τύπου VIM) γενικού
500 ml
καθαρισμού 500 ml για σκληρές επιφάνειες. Επίσης
να διαθέτει αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας
αρχής, αριθμό καταχώρησης, από το Γ.Χ.Κ.
ημερομηνία παραγωγής και προέλευσης.

41.

Σκούπα με βούρτσα
βιδωτή
μέτριας
σκληρότητας
χωρίς
κοντάρι (Ανταλλακτικό)

Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει και
να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήσει ίχνη. Τα
ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα
με το κοντάρι ΙΝΟΧ που θα επιλεγεί.

42.

Σόδα πλυντηρίου 1 kg

Σόδα πλυντηρίου ρούχων, βοηθά στην καλή
συντήρηση του πλυντηρίου και αποτρέπει την
εμφάνιση αλάτων 1 Kg. Να διαθέτει ειδικής άδειας,
αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης, από το
Γ.Χ.Κ. ημερομηνία παραγωγής και προέλευσης.

43.

Σπρέι σιδερώματος

Φιάλη 500 ml με ψεκαστήρα και κατάλληλο για
εύκολο σιδέρωμα

44.

Σπίρτα των 10 τεμαχίων Συσκευασία των 10 τεμαχίων κουτάκια σπίρτων

45.

Σύρμα
σπόγγος

Σακούλες ειδικές για την αποθήκευση τροφίμων,
συσκευασία των 50 τεμαχίων. Θα πρέπει να
πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο
Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28 «Υλικά
και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε
επαφή με τα τρόφιμα» (όπως ισχύει σήμερατροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε)

ηλεκτρικής Πλαστικές Σακούλες διαφόρων τύπων και μεγεθών
διαφόρων προσαρμοσμένες κατάλληλα στην κάθε ηλεκτρική
σκούπα. Εξωτερικά να αναγράφονται οι διαστάσεις
και ο τύπος της ηλεκτρικής σκούπας.

μεταλλικό Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής
(
σε αντοχής, σε σπειροειδή μορφή, που δεν αφήνουν
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σακουλάκι)

ίχνη υλικού κατά την χρήση τους, συσκευασία των
3 τεμαχίων

46.

Σφουγγάρια πιάτων

Σφουγγάρι κίτρινο υψηλής ποιότητας δύο όψεων,
με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για
απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων
επιφανειών και την άλλη με νάϋλον λειαντικό
χαλαζία. Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για
απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων καθώς και
για την καταπολέμηση μικροβίων που να μην
αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του.
(συσκευασία 5τεμαχίων).

47.

Σφουγγαράκια
συρμάτινα

Σφουγγαράκια συρμάτινα με σαπούνι που δεν
χαράζουν σε συσκευασία 8 τεμ.

48.

Σφουγγαρίστρα
Σφουγγαρίστρα 150 γρ. Περίπου τύπου wettex,
οικιακής
χρήσης από βισκόζη, πολυεστέρα, και πολυπροπυδένιο, με
βιδωτή
αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να
μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη
απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν
απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.

49.

Σφουγγαρίστρα
Σφουγγαρίστρα επαγ/κής χρήσης ανταλλακτικό
επαγ/κής
χρήσης κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με
ανταλλακτικό
εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης
της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα
πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο
κοντάρι που θα επιλεγεί.

50.

Σχοινί απλώματος με Σύρμα με πλαστική επένδυση για άπλωμα ρούχων
σύρμα 10μ.
10μ.

51.

Υγρό
καθαρισμού Για όλες τις επιφάνειες, εκτός από φυσικά πορώδη
αλάτων 500 ml
υλικά (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκ. 500 ml.
Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα
υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη
υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου
και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια
είδη υγιεινής κλπ., σύμφωνα με τις οδηγίες
ευρωπαϊκής ένωσης. Nα φέρει σήμανση CE και να
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που
δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε. και να
περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που
δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Να διαθέτει
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αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό
καταχώρησης, από το Γ.Χ.Κ. ημερομηνία
παραγωγής και προέλευσης.
52.

Υγρό πιάτων

Υγρό πιάτων 4 λίτρων, ιδανικό για όλες τις
απαιτήσεις του πλυσίματος των πιάτων,
μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση των
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να περιέχει
ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%, μη ιονικά
min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος
1%,6-8, ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον
καθορισμό ρύπων κάθε μορφής (υπολείμματα από
λίπη, καφέ τσάϊ κλπ), τα δε συστατικά του στοιχεία
να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Να είναι
σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση, οδηγίες προφύλαξης, ο
αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο
αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.

53.

Υγρό τζαμιών

Υγρό για τζάμια 4 λίτρων, για καθρέφτες και
παρόμοιες
επιφάνειες.
Να
περιέχει
επιφανειοδραστικά 03-0,5%. Να περιέχει οργανικό
διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη min
6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό
και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα
και το στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες
της
ευρωπαϊκής
ένωσης.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η
προέλευση και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.

54.

Υδροχλωρικό οξύ 450 Υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% συσκ.
ml
450 ml , κατάλληλο για καθαρισμό αλάτων και
πουρί για λεκάνες wc, μάρμαρα πλακάκια νιπτήρες
κλπ. Να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της
ευρωπαϊκής ένωσης. Να φέρει σήμανση CE. Να
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που
δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε. και να
περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που
δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά,
οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και
ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.
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55.

Φαράσι πλαστικό με Φαράσι πλαστικό για εύκολη αποκομιδή
λάστιχο
απορριμμάτων με λάστιχο στο άκρο του,
ανθεκτικό, μεγάλης αντοχής

56.

φαράσι ορθοπεδικό με Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό με ανθεκτικό
κοντάρι
λάστιχο στο άκρο του με ενσωματωμένο
εργονομικό κοντάρι αλουμινίου μεγάλης αντοχής

57.

Φιαλάκι βουτανίου 190 Φιαλίδιο καμινέου με βουτάνιο 190 γρ. Να είναι
γρ
πιστοποιημένο με ISO.

58.

Φίλτρα απορροφητήρα

59.

Χαρτί κουζίνας 6 ρολά Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, τoυ 1 Kg, συσκευασία
του 1 Kg πακέτο
έξι τεμαχίων, δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με
διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με
μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι
και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα
απορρυπαντικά. Όλα αναγραφόμενα εξωτερικά της
συσκευασίας και να είναι πιστοποιημένα με ISO.

60.

Χαρτί υγείας 12Χ200 gr Χαρτί υγείας 200 γραμμαρίων
πακέτο
(πακέτο των 12 τεμαχίων), από καθαρή κυτταρίνη,
υδροδιαλυτό. Όλα αναγραφόμενα εξωτερικά της
συσκευασίας και να είναι πιστοποιημένα με ISO.

61.

Χαρτιά
χεριών
χειροπετσέτα)

62.

Χαρτοπετσέτες
επαγγελματικές 28Χ28

63.

Χλωρίνη
(
σε Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, σε πλαστικό
παχύρρευστη μορφή)
δοχείο συσκευασίας 1250 ml, (3-5 %), το οποίο να
περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%
ανιονικά
τασιενεργά
λιγότερο
από
5%,
παχύρρευστο, κατάλληλο για γενικό καθαρισμό,
απολύμανση και λεύκανση. Να είναι σύμφωνο με
τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται οδηγίες χρήσης,
προφύλαξης,
η
προέλευση,
ο
αριθμός

Ειδικά φίλτρα ( ανταλλακτικά) για τον
απορροφητήρα κουζίνας, εναρμονισμένα σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

( Χειροπετσέτες ζικ- ζακ λευκές επαγγελματικού
τύπου. Θα πρέπει να είναι μαλακή και
απορροφητική μονόφυλλη από καθαρή χαρτομάζα.
Ο χρήστης πρέπει να τραβάει μία χειροπετσέτα τη
φορά. Συσκευασία 4.000 φύλλων τουλάχιστον)
Χαρτοπετσέτες μαλακές 28Χ28 cm μονοφύλλη,
συσκευασία των 650 τεμαχίων
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καταχώρησης του Γ.Χ.Κ και αρ. άδεια κυκλοφορίας
του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για
το ποσοστό αραίωσης του διαλύματος με νερό
(τουλαχ. 1 μέρος διαλύματος /5 μέρη νερού)
64.

Χλωρίνη
μορφή)

(

σε

υγρή Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (3-5%) σε
πλαστικό δοχείο συσκευασίας 2lt υγρή, κατάλληλο
για γενικό καθαρισμό, απολύμανση και λεύκανση (
σε πράσινο χρώμα), ειδικό για πλακάκια, είδη
υγιεινής, νεροχύτες και σ’ όλες τις εσωτερικές
επιφάνειες ενός χώρου. Να είναι σύμφωνο με τις
οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται οδηγίες χρήσης,
προφύλαξης,
η
προέλευση,
ο
αριθμός
καταχώρησης του Γ.Χ.Κ και η αριθ. άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Η συσκευασία να διαθέτει
πινακίδα με οδηγίες για το ποσοστό αραίωσης του
διαλύματος με νερό.

Θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών των προσώπων για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σύμβασης και ως 31-12-2022 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται
αναλυτικά άνωθεν .
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 59.415,12€ πλέον Φ.Π.Α. 6% , 24% και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Τα υπό προμήθεια είδη που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του
προσώπων έχουν ως εξής :
ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (12τεμ) 2ΦΥΛΛΟ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
ΤΕΜ.

300

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
2,50 €

2

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΓΙΓΑΣ)1KG

ΤΕΜ.

600

2,00 €

ΤΕΜ.

60

6,00 €

4

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 600ml

ΤΕΜ.

100

9,00 €

5

ΥΓΡΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΤΕΜ.

40

4,00 €

160,00 €

6%

9,60 €

6

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΤΕΜ.

30

2,00 €

60,00 €

24%

14,40 €

ΕΙΔΟΣ

Α/Α

3

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΝΤΕΤΟΛ 1Λ.

ΤΥΠΟΥ

ΠΟΣΟΤ.
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ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΤ.
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

750,00 €

24%

180,00 €

1.200,00 €

24%

288,00 €

360,00 €

6%

21,60 €

900,00 €

6%

54,00 €
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ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ 300 ml

ΤΕΜ.

15

2,00 €

ΥΓΡΟ
ΧΕΡΙΩΝ
(4 ΛΙΤΡΑ)

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

ΤΕΜ.

50

3,30 €

ΥΓΡΟ
500 ml

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

ΤΕΜ.

150

1,50 €

ΤΕΜ.

100

1,20 €

ΤΖΑΜΙΩΝ

ΤΕΜ.

200

1,70 €

ΧΛΩΡΙΝΗ ΛΕΜΟΝΙ (2 ΛΙΤΡΑ) ΠΟΥ ΝΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ

ΤΕΜ.

200

1,90 €

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (2ΛΙΤΡΑ) να
αναγράφει απολυμαίνει-τύπου klinex
ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ

ΤΕΜ.

300

2,90 €

ΥΓΡΟ
(4 ΛΙΤΡΑ)

ΤΕΜ.

360

2,00 €

ΤΕΜ.

250

0,40 €

ΤΕΜ.

160

1,30 €

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 1000 ml

ΤΕΜ.

150

2,00 €

ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ

ΤΕΜ.

25

7,00 €

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 750
ml

ΤΕΜ.

10

3,00 €

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (LATEX) ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 100 ΤΕΜ. ΜΕΓΕΘΗ L, XL

ΤΕΜ.

100

9,00 €

21

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX

ΤΕΜ.

90

0,70 €

22

ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ ΑΠΛΕΣ

ΤΕΜ.

40

1,50 €

ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΗ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΕΜ.

20

3,00 €

ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΕΜ.

60

1,50 €

ΤΕΜ.

90

1,20 €

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΠΙΑΤΩΝ (συσκ. 3τεμ.) ΜΕΓΕΘΟΣ Μ

ΤΕΜ.

100

1,00 €

27

ΦΑΡΑΣΙ

ΤΕΜ.

30

0,70 €

28

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΕΜ.

40

1,50 €

29

ΚΟΥΒΑΣ+ΣΤΙΦΤΗΣ

ΤΕΜ.

30

3,50 €

30

ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΟΣ

ΤΕΜ.

20

2,50 €

31

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430 ml

ΤΕΜ.

10

1,00 €

32

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ 250 ml

ΤΕΜ.

100

2,00 €

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ.

30

4,00 €

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΕΜ.

40

1,50 €

ΚΟΝΤΑΡΙ
ΓΙΑ
ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΤΡΑ

ΤΕΜ.

30

7,00 €

7
8
9
10
11
12

ΧΕΡΙΩΝ

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (1ΛΙΤΡΟ)
ΥΓΡΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
(1ΛΙΤΡΑ) ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

13
14
15
16

ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450ml
ΥΓΡΟ
(750ml)

ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΠΑΠΙ

17
18
19
20

23
24
25
26

33
34
35

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
ΒΙΔΩΤΗ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
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30,00 €

24%

7,20 €

165,00 €

24%

39,60 €

225,00 €

24%

54,00 €

120,00 €

24%

28,80 €

340,00 €

24%

81,60 €

380,00 €

6%

22,80 €

870,00 €

6%

52,20 €

720,00 €

24%

172,80 €

100,00 €

24%

24,00 €

208,00 €

24%

49,92 €

300,00 €

24%

72,00 €

175,00 €

24%

42,00 €

30,00 €

24%

7,20 €

900,00 €

6%

54,00 €

63,00 €

24%

15,12 €

60,00 €

24%

14,40 €

60,00 €

24%

14,40 €

90,00 €

24%

21,60 €

108,00 €

24%

25,92 €

100,00 €

24%

24,00 €

21,00 €

24%

5,04 €

60,00 €

24%

14,40 €

105,00 €

24%

25,20 €

50,00 €

24%

12,00 €

10,00 €

24%

2,40 €

200,00 €

24%

48,00 €

120,00 €

24%

28,80 €

60,00 €

24%

14,40 €

210,00 €

24%

50,40 €
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ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΓΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΤΩΝ 10KG (80Χ1,10)

ΣΥΣΚ. 10KG

80

15,00 €

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΤΩΝ 10KG (60Χ80)

ΣΥΣΚ. 10KG

120

15,00 €

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 52*75 ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΥΣΚ.10TEM

300

1,00 €

25

ΣΥΣΚ. 25
ΤΕΜ

240

2,50 €

ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΣΥΣΚ.
20TEM

100

0,80 €

TEM.

3

60,00 €

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX MICROFIBER

TEM.

30

0,40 €

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΔΩΝ 10ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜ.

100

20,00 €

36
37

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

38
39

60*80

ΣΕ

ΡΟΛΟ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΡΟΛΑΚΙ
ΤΩΝ 20TEM. (48Χ35)
ΚΟΥΒΑΣ
ΚΑΡΟΤΣΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΙΠΛΟΣ

1.200,00 €

24%

288,00 €

1.800,00 €

24%

432,00 €

300,00 €

24%

72,00 €

600,00 €

24%

144,00 €

80,00 €

24%

19,20 €

180,00 €

24%

43,20 €

12,00 €

24%

2,88 €

2.000,00 €

24%

480,00 €

40
41

15.482,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

3.073,08 €
18.555,08 €

ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΤ.
Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.

1

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (12τεμ)

ΤΕΜ.

600

2,5

1500

24%

360

2

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΓΙΓΑΣ)

ΤΕΜ.

800

1,9

1520

24%

364,8

3

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΣΥΣΚ.

100

0,5

50

24%

12

4

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΙΒ.

60

12

720

24%

172,8

5

ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ (4 ΛΙΤΡΑ)

ΤΕΜ.

100

2,9

290

24%

69,6

6

ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ (4 ΛΙΤΡΑ)

ΤΕΜ.

50

25

1250

6%

75

7

ΓΑΝΤΙΑ LATEX (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ)

ΠΑΚ.

80

9

720

6%

43,2

8

ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ (2 ΛΙΤΡΑ)
ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ ME AΔΕΙΑ ΕΟΦ

ΤΕΜ.

170

1,9

323

6%

19,38

9

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (2ΛΙΤΡΑ) τύπου
klinex ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ ME AΔΕΙΑ
ΕΟΦ

ΤΕΜ.

500

2,9

1450
6%

87

10

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ με αντλία

ΤΕΜ.

350

1,2

420

24%

100,8

11

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ (VIAKAL
750ml)

ΤΕΜ.

100

1,6

160

24%

38,4

12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΘΡΑΝΙΑ ΤΥΠΟΥ VIM

ΤΕΜ.

100

1,1

110

24%

26,4

13

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΝΙΠΤΗΡΩΝ

ΤΕΜ.

80

0,8

64

24%

15,36

14

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4LT

ΤΕΜ.

350

2,2

770

24%

184,8

15

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΤΕΜ.

150

0,35

52,5

24%

12,6

16

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (4ΛΙΤΡΑ)

ΤΕΜ.

100

2,5

250

24%

60

17

ΥΓΡΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗΣ

ΣΥΣΚ

160

3

480

6%

28,8

ΓΙΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΠΟΥ

ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ
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18

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΕΜ.

30

2

60

19

ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΗ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΤΕΜ.

100

0,9

90

20

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
(10ΤΜΧ)

ΤΕΜ.

150

1,1

165

21

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΜΧ

ΤΕΜ.

250

0,4

100

22

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ
(ΣΥΣΚ. 10KG)

ΤΕΜ.

140

13

1820

23

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΡΟΛΑΚΙ
ΤΩΝ 20ΤΜΧ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ

ΤΕΜ.

700

0,5

350

24

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

ΤΕΜ.

50

1,2

60

25

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΤ/ΚΟ

ΤΕΜ.

100

1

100

24%

24

26

ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΜ.

20

4,2

84

24%

20,16

27

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΤΕΜ.

30

2,5

75

24%

18

28

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ

ΤΕΜ.

50

1,2

60

24%

14,4

29

ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ
ΦΤΙΑΡΑΚΙΑ

ΤΕΜ.

30

1,5

45

24%

10,8

30

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ
2000W (ΣΥΣΚ 5 ΤΜΧ)

ΣΥΣΚ.

20

10

200

24%

48

31

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΤΕΜ.

50

2,7

135

24%

32,4

32

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ

ΤΕΜ.

40

2,7

108

24%

25,92

33

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20ΤΕΜ.

ΣΥΣΚ.

60

1

60

24%

14,4

34

ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 50ΤΕΜ.

ΣΥΣΚ

60

0,9

54

24%

12,96

35

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (350ml)

ΤΕΜ.

60

1

60

24%

14,4

36

ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ

ΤΕΜ.

60

0,5

30

24%

7,2

37

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΕΜ.

60

1

60

24%

14,4

38

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ

ΚΟΥΤ.

40

2,5

100

24%

24

39

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30ΕΚ. 30ΜΕΤΡΑ

ΤΕΜ.

40

2,3

92

24%

22,08

40

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΠΡΕΪ

ΤΕΜ.

60

1,8

108

24%

25,92

41

ΓΚΑΖΑΚΙΑ

ΤΕΜ.

60

0,7

42

24%

10,08

42

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΚΙΒ.

80

15

1200

24%

288

43

ΚΟΥΤΑ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ

ΚΟΥΤ.

40

0,9

36

24%

8,64

44

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΕΜ

15

2

30

24%

7,2

ΤΕΜ

20

1,5

30

24%

7,2

ΤΕΜ

10

4

40

24%

9,6

ΤΕΜ

20

2

40

24%

9,6

45
46
47

ΚΑΛΑΘΑΚΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΚΑΛΑΘΑΚΙ
ΛΙΤΡΩΝ

ΤΥΠΟΥ

ΜΙΚΡΑ

WETTEX

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΜΑΖΙ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΕ

SIEMENS

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΠΙΓΚΑΛ ΑΝΟΙΧΤΟ

5

24%

14,4

24%

21,6

24%

39,6

24%

24

24%

436,8

24%

84

24%

14,4

15563,5

2975,1
18.538,60

ΟΜΑΔΑ Γ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
2

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (12τεμ)

ΠΑΚ.

270

2,5

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΓΙΓΑΣ)

ΤΕΜ.

350

1,9

ΕΙΔΟΣ
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ΣΥΝΤ.
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

675

24%

162

665

24%

159,6
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3

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΟΥΤΑ)

ΠΑΚ.

100

15

1500

24%

360

4

ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ (4ΛΙΤΡΑ)

ΤΕΜ.

50

2,9

145

24%

34,8

5

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ (5ΛΙΤΡΑ)

ΤΕΜ.

50

25

1250

6%

75

6

ΓΑΝΤΙΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ) LATEX

ΠΑΚ.

100

9

900

6%

54

7

ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ (2ΛΙΤΡΑ) ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ ΜΕ
ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ

ΤΕΜ.

100

1,9

190

6%

11,4

8

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2 λιτρα τύπου klinex ΠΟΥ
ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ

ΤΕΜ.

300

2,9

870

6%

52,2

9

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ (750ml) με αντλία

ΤΕΜ.

90

1,2

108

24%

25,92

10

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΘΡΑΝΙΑ ΤΥΠΟΥ VIM

ΤΕΜ.

90

1,1

99

24%

23,76

11

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (4ΛΙΤΡΑ)

ΤΕΜ.

150

2,2

330

24%

79,2

12

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΤΕΜ.

50

0,35

17,5

24%

4,2

13

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (4ΛΙΤΡΑ)

ΤΕΜ.

50

2,5

125

24%

30

14

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ DETTOL (1 ΛΙΤΡΟ)

ΤΕΜ.

50

4,5

225

6%

13,5

15

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX (10ΤΜΧ)

ΤΕΜ.

60

1,1

66

24%

15,84

16

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΜΧ

ΤΕΜ.

140

0,4

56

24%

13,44

17

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ 110Χ120 (ΣΥΣΚ
10ΤΜΧ)

ΠΑΚ.

250

2

500

24%

120

18

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΕΣ (ΣΥΣΚ 20ΤΜΧ)

ΠΑΚ..

150

1,3

195

24%

46,8

19

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΡΟΛΑΚΙ ΤΩΝ
20ΤΜΧ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ

ΤΕΜ.

200

0,5

100

24%

24

20

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

ΤΕΜ.

30

1,2

36

24%

8,64

21

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΤ/ΚΟ

ΤΕΜ.

30

1

30

24%

7,2

22

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

ΤΕΜ.

10

4

40

24%

9,6

23

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΤΕΜ.

30

2,5

75

24%

18

24

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ

ΤΕΜ.

30

1,2

36

24%

8,64

25

ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΕΜ.

10

3

30

24%

7,2

26

ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ

ΤΕΜ.

6

4

24

24%

5,76

27

ΓΚΑΖΑΚΙΑ

ΤΕΜ.

60

0,7

42

24%

10,08

28

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΣΚ 20ΤΜΧ)

ΣΥΣΚ.

30

1

30

24%

7,2

29

ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΣΚ 50ΤΜΧ)

ΣΥΣΚ

50

0,9

45

24%

10,8

30

ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ

ΤΕΜ.

50

0,5

25

24%

6

31

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30ΕΚ 30ΜΕΤΡΑ

ΤΕΜ.

20

2,3

46

24%

11,04

32

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΠΡΕΪ

ΤΕΜ.

20

1,8

36

24%

8,64

33

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

ΠΑΚ.

50

2,3

115

24%

27,6

34

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΤΕΜ

20

1,5

30

24%

7,2

35

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜ

20

4

80

24%

19,2

36

ΠΙΓΚΑΛ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΤΕΜ

20

2

40

24%

9,6

8.776,50
10.264,56
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ΟΜΑΔΑ Δ ΚΑΚΠΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝ. ΚΑΘ.
ΑΞΙΑΣ

ΠΟΣ.
ΦΠΑ

1

Αλάτι
πλυντηρίου
πιάτων 2,5 kg

Τεμάχιο

5

3,00

15,00

24%

3,60

18,60

2

Αλουμινόχαρτ
ο
επαγγελματικ
ό 75μ

Τεμάχιο

17

5,03

85,51

24%

20,52

106,03

3

Αντικολλητικό
χαρτί κουζίνας
10μ.

Τεμάχιο

25

1,80

45,00

24%

10,80

55,80

4

Απλώστρα
ρούχων

Τεμάχιο

9

9,06

81,54

24%

19,57

101,11

5

Απολυμαντικό
χεριών 600 ml

Τεμάχιο

33

9,00

297,00

6%

17,82

314,82

6

Απολυμαντικό
τύπου Ντετόλ
1lt

Τεμάχιο

47

6,00

282,00

6%

16,92

298,92

7

Aπορρυπαντικ
ό πλυντηρίου
πιάτων 4lt

Τεμάχιο

25

3,01

75,25

24%

18,06

93,31

8

Απορρυπαντικ
ό για π
λυντήριο
πιάτων σε
ταμπλέτες των
40 τεμαχίων

Συσκευ
ασία
των 40
τεμαχίω
ν

33

4,05

133,65

24%

32,08

165,73

Α/Α

ΠΟΣΟΤ.
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9

Απορρυπαντικ
ό πλυντηρίου
ρούχων σε
σκόνη των
5,480 Kgr

Τεμάχιο

25

5,70

142,50

24%

34,20

176,70

10

Αποσμήνη 500
ml

Τεμάχιο

8

3,00

24,00

24%

5,76

29,76

11

Αποφρακτικό
σωληνώσεων (
κρύου νερού)
750ML

Τεμάχιο

25

3,00

75,00

24%

18,00

93,00

12

Βαμβάκι 70 gr

Τεμάχιο

33

1,64

54,12

24%

12,99

67,11

13

Βεντούζα
απόφραξης
σωληνώσεων

Τεμάχιο

8

2,00

16,00

24%

3,84

19,84

14

Γάντια
Ελαστικά (
Latex) μιας
χρήσεως 100
τεμ.

Συσκευ
ασία
των 100
τεμαχίω
ν

66

9,00

594,00

6%

35,64

629,64

15

Ενισχυτικό
πλυντηρίου
ρούχων 705 gr

Συσκευ
ασία
των 705
gr

12

4,00

48,00

24%

11,52

59,52

16

Εντομοκτόνο
για ιπτάμενα
έντομα

Τεμάχιο

33

2,00

66,00

24%

15,84

81,84

17

Εντομοκτόνο
για έρποντα
έντομα

Τεμάχιο

17

2,00

34,00

24%

8,16

42,16
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18

Καλαθάκια
πλαστικά
απορριμμάτω
ν ανοιχτά

Τεμάχιο

17

3,30

56,10

24%

13,46

69,56

19

Καλαμάκια(10
0τεμ)

Συσκευ
ασία
των 100
τεμ.

17

1,24

21,08

24%

5,06

26,14

20

Κοντάρι ΙΝΟΧ

Τεμάχιο

25

1,50

37,50

24%

9,00

46,50

21

Κοντάρι για
Επαγγελματικ
ή
Σφουγγαρίστρ
α

Τεμάχιο

8

7,00

56,00

24%

13,44

69,44

22

Κουβάς
σφουγγαρίσμ
ατος με
στυπτήρι

Τεμάχιο

25

3,50

87,50

24%

21,00

108,50

23

Κρέμα γενικής
χρήσης 500
ml

Τεμάχιο

50

2,40

120,00

24%

28,80

148,80

24

Κρεμοσάπουν
ο 4 lt

Τεμάχιο

117

3,30

386,10

24%

92,66

478,76

25

Λεκάνες
πλαστικές
διαφόρων
μεγεθών

Τεμάχιο

10

3,00

30,00

24%

7,20

37,20

26

Λιποδιαλύτες
500 ml

Τεμάχιο

17

2,82

47,94

24%

11,51

59,45

27

Μαλακτικό
ρούχων 4 lt

Τεμάχιο

17

3,01

51,17

24%

12,28

63,45

28

Μανταλάκια
24 τεμαχίων

Συσκευ
ασία

10

1,49

14,90

24%

3,58

18,48
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29

Μεμβάνη
διαφανής
τροφίμων (
επαγγελματικ
ή 500 μ.)

Τεμάχιο

17

5,10

86,70

24%

20,81

107,51

30

Συσκευ
Μωρομάντηλα ασία
των 72
των 72
τεμαχίων
τεμαχίω
ν

113

1,80

203,40

24%

48,82

252,22

31

Ξεσκονηστήρι
τύπου Sweffer
που
μαγνητίζει την
σκόνη 1 λαβή
+5
ανταλλακτικά

Συσκευ
ασία
5+1

10

3,00

30,00

24%

7,20

37,20

32

Ξεσκονίστρα
ηλεκτροστατικ
ή ανταλλατικό
των 10
τεμαχίων

Συσκευ
ασία
των 10
τεμαχίω
ν

17

4,05

68,85

24%

16,52

85,37

33

Οινόπνευμα
φωτιστικό 350
ml

Τεμάχιο

167

1,00

167,00

24%

40,08

207,08

34

Πετσέτα
τύπου wettex
10 τεμαχίων

Συσκευ
ασία
των 10
τεμαχίω
ν

167

1,10

183,70

24%

44,09

227,79
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35

Πιάτα
πλαστικά
μέτρια, απλά
των 20
τεμαχίων

Συσκευ
ασία
των 20
τεμαχίω
ν

84

1,70

142,80

24%

34,27

177,07

36

Ποτήρια
πλαστικά
μέτρια των 50
τεμαχίων

Συσκευ
ασία
των 50
τεμαχίω
ν

84

1,50

126,00

24%

30,24

156,24

37

Σαμπουάν για
χαλιά 1 lt

Τεμάχιο

10

2,95

29,50

24%

7,08

36,58

38

Σακούλες
Μεγάλες
Πλαστικές
χωρίς κορδόνι
των 10
Kg(80x1,10)

Συσκευ
ασία
των 10
kg

33

15,00

495,00

24%

118,80

613,80

39

Σακούλες
απορριμμάτω
ν πλαστικές
σε ρολό 25
τεμαχίων(60x8
0)

Συσκευ
ασία
των 25
τεμαχίω
ν

167

2,50

417,50

24%

100,20

517,70

40

Σακούλες
ρολάκι
Καλαθίου των
20 τεμ.
(48Χ35)

Συσκευ
ασία
των 20
τεμαχίω
ν

258

0,80

206,40

24%

49,54

255,94

41

Σακούλες
ηλεκτρικής
σκούπας
δειαφόρων
τύπων

Τεμάχιο

17

8,40

142,80

24%

34,27

177,07
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42

Σακούλες
τροφίμων 50
τεμ.

Συσκευ
ασία
των 50
τεμαχίω
ν

43

Σκόνη γενικής
χρήσεως 500
ml

Τεμάχιο

25

1,90

47,50

24%

11,40

58,90

44

Σκούπα
βιδωτή χωρίς
κοντάρι

Τεμάχιο

25

1,50

37,50

24%

9,00

46,50

45

Σόδα
πλυντηρίου 1
kg

Συσκευ
ασία
του 1 kg

17

2,00

34,00

24%

8,16

42,16

46

Σπρέι
σιδερώματος

τεμάχιο

10

2,98

29,80

24%

7,15

36,95

47

Σπίρτα των 10
τεμαχίων

Συσκευ
ασία
των 10
τεμαχίω
ν

17

1,35

22,95

24%

5,51

28,46

48

Σύρμα
μεταλλικό
σπόγγος(σε
σακουλάκι) 3
τεμ.

Συσκευ
ασία
των 3
τεμαχίω
ν

33

1,30

42,90

24%

10,30

53,20

49

Σφουγγάρια
πιάτων 3 τεμ.
Μέγεθος Μ

Συσκευ
ασία
των 3
τεμαχίω
ν

117

1,00

117,00

24%

28,08

145,08

50

Σφουγγαράκια
συρμάτινα με
σαπούνι που
δεν χαράζουν
8 τεμ.

Συσκευ
ασί των
8
τεμαχίω
ν

33

2,30

75,90

24%

18,22

94,12

67

1,65

110,55

24%

26,53

137,08
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51

Σφουγγαρίστρ
α οικιακής
χρήσης
βιδωτή

Τεμάχιο

50

1,20

60,00

24%

14,40

74,40

52

Σφουγγαρίστρ
α επαγ/κής
χρήσης
ανταλλακτικό

Τεμάχιο

25

2,50

62,50

24%

15,00

77,50

53

Σχοινί
απλώματος με
σύρμα 10 μ.

Τεμάχιο

10

2,00

20,00

24%

4,80

24,80

54

Υγρό
Πατώματος (4
λίτρα)

Τεμάχιο

202

2,00

404,00

24%

96,96

500,96

55

Υγρό
καθαρισμού
αλάτων 750
ml

Τεμάχιο

17

2,00

34,00

24%

8,16

42,16

56

Υγρό πιάτων 4
lt

Τεμάχιο

250

3,01

752,50

24%

180,60

933,10

57

Yγρό τζαμιών
4 lt

Τεμάχιο

83

4,12

341,96

24%

82,07

424,03

58

Υδροχλωρικό
οξύ 450 ml

Τεμάχιο

333

0,40

133,20

24%

31,97

165,17

59

Φαράσι
πλαστικό με
λάστιχο

Τεμάχιο

17

0,70

11,90

24%

2,86

14,76

60

φαράσι
ορθοπεδικό
με κοντάρι

Τεμάχιο

33

1,50

49,50

24%

11,88

61,38

61

Φιαλάκι
βουτανίου 190 Τεμάχιο
γρ

33

1,65

54,45

24%

13,07

67,52
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Φίλτρα
απορροφητήρ
α

Τεμάχιο

25

1,80

45,00

24%

10,80

55,80

63

Χαρτί κουζίνας
1 kgx (ΓΙΓΑΣ)

Συσκευ
ασία
του 1 kg
χ6
ρολλά

250

2,50

625,00

24%

150,00

775,00

64

Χαρτί υγείας
12x200gr
πακέτο
2φυλλο

Συσκευ
ασία
των 200
gr x 12
ρολλά

250

2,50

625,00

24%

150,00

775,00

65

Χαρτιά
χεριών(χειροπ
ετσέτες)

Συσκευ
ασία
των
4000
τεμαχίω
ν

106

12,20

1293,20

24%

310,37

1603,57

66

Χαρτοπετσέτε
ς
επαγγελματικέ
ς, 650 τεμ.

Συσκευ
ασία
των 650
τεμαχίω
ν

25

2,90

72,50

24%

17,40

89,90

67

Χλωρίνη
παχύρρευστη
1250 λίτρα
να αναγράφει
απολυμαίνειτύπου klinex

Τεμάχιο

169

2,70

456,30

6%

27,38

483,68

68

Χλωρίνη (σε
υγρή μορφή)
Λεμόνι 2 lt

Τεμάχιο

333

1,00

333,00

6%

19,98

352,98

2.327,25

13.495,87

62

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

11.168,62
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ΟΜΑΔΑ Ε ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α/Α

1
2
3
4
5

6

ΕΙΔΟΣ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ( 12 τεμ )
2ΦΥΛΛΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΓΙΓΑΣ)
1KG
ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (500ml)
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ML
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ME
ΑΝΤΛΙΑ(1ΛΙΤΡΟ)
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 500ml ΤΥΠΟΥ
DETTOL

10

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΠΟΥΝΟ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ 250ml ΤΥΠΟΥ
DETTOL
ΥΓΡΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
600 ml
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4lt

11

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

7
8
9

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ
300ml
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΠOY
ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ, ΤΥΠΟΥ
KLINEX (2 ΛΙΤΡΑ) ΜΕ
ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ
ΧΛΩΡΙΝΗ ΛΕΜΟΝΙ
(2ΛΙΤΡΑ) ΠΟΥ ΝΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
ΕΟΦ
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (4
ΛΙΤΡΑ)
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΑΛΑΤΑ (750ml)
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (450ml)
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 750 ml
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt
ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΑΠΙ
(750ml)
ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX

24

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX
MICROFIBER
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ
(ΣΥΣΚ.3ΤΕΜ) ΜΕΓΕΘΟΣ Μ
ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

25

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

22
23

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΤΕΜ.

200

2,50

500,00 €

24%

120,00 €

ΤΕΜ.

240

2,00

480,00 €

24%

115,20 €

ΤΕΜ.

150

1,50

225,00 €

24%

54,00 €

ΤΕΜ.

30

1,20

36,00 €

24%

8,64 €

ΤΕΜ.

100

1,70

170,00 €

24%

40,80 €

ΤΕΜ.

100

3,15

315,00 €

6%

18,90 €

ΤΕΜ.

100

2,90

290,00 €

6%

17,40 €

ΤΕΜ.

40

4,00

160,00 €

6%

9,60 €

ΤΕΜ.

100

9,00

900,00 €

6%

54,00 €

ΤΕΜ.

75

30,00

2.250,00 €

6%

135,00 €

ΤΕΜ.

20

2,00

40,00 €

24%

9,60 €

ΤΕΜ.

20

2,00

40,00 €

24%

9,60 €

ΤΕΜ.

300

2,90

870,00 €

6%

52,20 €

ΤΕΜ.

100

1,90

190,00 €

6%

11,40 €

ΤΕΜ.

150

2,00

300,00 €

24%

72,00 €

ΤΕΜ.

40

2,00

80,00 €

24%

19,20 €

ΤΕΜ.

80

0,40

32,00 €

24%

7,68 €

ΤΕΜ.

10

3,00

30,00 €

24%

7,20 €

ΤΕΜ.

120

1,00

120,00 €

24%

28,80 €

ΤΕΜ.

100

1,30

130,00 €

24%

31,20 €

ΤΕΜ.

50

0,70

35,00 €

24%

8,40 €

ΤΕΜ.

30

0,40

12,00 €

24%

2,88 €

ΤΕΜ.

60

1,00

60,00 €

24%

14,40 €

ΤΕΜ.

15

3,00

45,00 €

24%

10,80 €

ΤΕΜ.

25

1,00

25,00 €

24%

6,00 €
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26

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΕΜ.

15

1,50

22,50 €

24%

5,40 €

27

ΦΑΡΑΣΙ

ΤΕΜ.

15

0,70

10,50 €

24%

2,52 €

ΤΕΜ.

3

60,00

180,00 €

24%

43,20 €

ΤΕΜ.

10

7,00

70,00 €

24%

16,80 €

ΤΕΜ.

10

1,50

15,00 €

24%

3,60 €

ΤΕΜ.

30

4,00

120,00 €

24%

28,80 €

ΤΕΜ.

30

1,20

36,00 €

24%

8,64 €

28
29
30
31
32
33

ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ
ΠΑΝΙ)

ΤΕΜ.

5

10,00

50,00 €

24%

12,00 €

ΤΕΜ.

10

5,00

50,00 €

24%

12,00 €

35

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ
ΚΟΥΒΑΣ + ΣΤΙΦΤΗΣ

ΤΕΜ.

15

3,50

52,50 €

24%

12,60 €

36

ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΟΣ

ΤΕΜ.

20

2,50

50,00 €

24%

12,00 €

37

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430 ml

ΤΕΜ.

50

1,00

50,00 €

24%

12,00 €

ΤΕΜ.
ΣΥΣΚ
ΤΩΝ
10KG

100

2,00

200,00 €

24%

48,00 €

12

15,00

180,00 €

24%

43,20 €

ΠΑΚΕΤΟ

50

2,50

125,00 €

24%

30,00 €

ΠΑΚΕΤΟ

200

0,80

160,00 €

24%

38,40 €

34

38

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ
250ml
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(60x80)

39
40
41

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
60x80 ΣΕ ΡΟΛΟ Χ25 ΤΕΜ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΑΚΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (48Χ35) Χ20
ΤΕΜ

0,00 €
0,00 €
8.706,50 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ

1.194,06 €

9.900,56 €

Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού θα γίνεται περιοδικά,
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του προέδρου του
Ν.Π.Δ..Δ. και ταυτόχρονη ενημέρωση του γραφείου προμηθειών του αντίστοιχου νομικού προσώπου .
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και μόνο κατόπιν
αυτής, να εφοδιάσει τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών
καθαριότητας ,υγιεινής και ευπρεπισμού .
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Η παράδοση των ειδών θα γίνεται για τον Δήμο στην έδρα του Δήμου στο Νέο Δημαρχείο στο Χρυσό
Σερρών , για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή στην έδρα τους που είναι στο
Χρυσό Σερρών .
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται για το Κ.Α.Κ.ΠΟ στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς:
Α. Παιδικός σταθμός Χρυσού(Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δήμου Εμμανουήλ Παππά)Τ.Κ.: 620 46 Χρυσό- Σερρών
Β. Παιδικός Σταθμός Πεντάπολης (Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δήμου Εμμανουήλ Παππά)
Τ.Κ.: 620 48 Πεντάπολη- Σερρών
Γ. Παιδικός Σταθμός Αγίου Πνεύματος (Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δήμου Εμμανουήλ Παππά)- Τ.Κ.: 620 48 Άγιο
Πνεύμα- Σερρών
Δ. Παιδικός Σταθμός Νέου Σκοπού (Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δήμου Εμμανουήλ Παππά)
Τ.Κ.: 62044- οδός: Νικολάου Αναδολή 1- Νέος Σκοπός- Σερρών
Ε. Παιδικός Σταθμός Νέου Σουλίου (Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δήμου Εμμανουήλ Παππά)
Τ.Κ.: 62100 Νέο Σούλι- Σερρών
Στ. Παιδικός Σταθμός Νεοχωρίου (Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δήμου Εμμανουήλ Παππά)
62 100 Νεοχώρι- Σερρών
και για τα Κ.Α.Π.Η. (σύνολο 15) του Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δ. Εμμ.Παππά:
στο Άγιο Πνεύμα, Βαλτοτόπι, Δαφνούδι, Εμμ.Παππάς, Μέταλλα, Νέος Σκοπός, Νέο Σούλι, Νεοχώρι,
Παραλίμνιο, Πεθελινό, Πεντάπολη, Τούμπα, Χρυσό, Ψυχικό και Μονόβρυση, μετά από παραγγελία
του Προέδρου του Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δ. Εμμ.Παππά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Κ.Α.Π.Η. στον χώρο
που υποδεικνύεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΑΚΠΟ Δ.Εμμ.Παππά .

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για την
κάλυψη των αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα
από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31-12-2022.
Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 70.754,67€.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
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Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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”,
του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για τη συνολική όμως
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας».
Άρθρο 4ο Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που
ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σ΄αυτήν
ορίζεται και ο πρόεδρός της.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί , ο
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη
σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό :
1. Με μακροσκοπικό έλεγχο
2. Με χημική ή μηχανική εξέταση
3. Με δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, αφού
αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης.

Σε περίπτωση που

η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του
μακροσκοπικού, που δεν μπορούν να γίνουν από την επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που
διαθέτει ο Δήμος, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής μετά
από το μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση
ελέγχων.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 208 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις
Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
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επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
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 καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Άρθρο 5ο Απόρριψη Αντικατάσταση Υλικών
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.
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
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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.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 6ο Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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.
Άρθρο 7ο Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Άρθρο 8ο Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως έως την 31/12/2022 με
δυνατότητα παράτασης δύο μηνών, εφόσον αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Εμμ.Παππά

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χρυσό 18-12-2020

Χρυσό 18-12-2020

Η Προϊστάμενη Δ/νσης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΣΧΟΥ

ΧΡ. ΜΕΛΛΙΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
i

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: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6091
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:
Δημαρχείο Εμμανουήλ Παππά/Τοπική Κοινότητα Χρυσού/Τ.Κ. 620 46
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μέλλιου Χρυσούλα
- Τηλέφωνο: 2321 3 52635
- Ηλ. ταχυδρομείο: prom@0670.syzefxis.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): edemocracy-empapas.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6091]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
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:
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:
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
iii
μεσαία επιχείρηση ;
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);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το
μέρος VI.
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
iv
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
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:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
v
άλλους ;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα 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.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

vi

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες []Ναι []Όχι
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;
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 νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και,
όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη
διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.
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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 []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
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).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

vii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
viii

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ·
ix,x

2. δωροδοκία ·
xi

3. απάτη ·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

xii·

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·

xiii

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
xv
προσώπου 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):
xvi
[……][……][……][……]

xvii

Εάν ναι, αναφέρετε :
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:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;
xx
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν :

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):
xviii
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
xxi
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
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
xxii
καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
xxiii
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxv; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xxvi
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
xxvii
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται , εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
xxviii.
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

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.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως 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).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται 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
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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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

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 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

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)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

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).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxvi

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxviii

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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