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ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50, 63100
τηλ: 2371350738

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου:
προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη προμήθεια
με τίτλο: «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας» για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου
και των Νομικών του Προσώπων για δύο έτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.
Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη: Προϊόντα καθαρισμού: (CPV: 39830000-9) σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού
242.918,45€ πλέον Φ.Π.Α. 6% & 24%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός Ηλεκτρονικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 132100.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό είναι η Παρασκευή
05/11/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. της ομάδας/ομάδων, για την/τις οποίες ο προμηθευτής υποβάλει
προσφορά, άνευ ΦΠΑ και με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι:
• Ομάδα 1 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ποσό εγγυητικής 2.060,30€
• Ομάδα 2 ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ποσό εγγυητικής 499,85€
• Ομάδα 3 Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. ποσό εγγυητικής 80,00€
• Ομάδα 4 ‘Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ποσό εγγυητικής 972,50€
• Ομάδα 5 ‘Β ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ποσό εγγυητικής 563,90€
• Ομάδα 6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ποσό εγγυητικής 682,65€.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να
εκτελέσουν τη προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 27-09-2021.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
∆ήµου: www.polygyros.gr.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο
τηλέφωνο 2371350738.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Δήμος Πολυγύρου
Αρ.Πρ. : 13192 / 12379
Ημ.Πρ. : 27/09/2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πολύγυρος 27/09/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: φ.6ζ/ 13192

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

CPV: 39830000-9- Προϊόντα καθαρισμού
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24 μήνες με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 242.918,45 € (πλέον Φ.Π.Α. 6% & 24%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

THEANO
KATERTZI

Digitally signed
by THEANO
KATERTZI
Date: 2021.10.01
11:02:25 +03'00'
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Δήμος Πολυγύρου
998493345
Πολυτεχνείου 50
Πολύγυρος
63100
Ελλάδα
GR527
23713 50738
prom3@polygyros.gr
Θεανώ Κατερτζή
www.polygyros.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Πολυγύρου που ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και
συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών σε
τοπικό επίπεδο.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL): http://polygyros.gr/index.php/el/enimerosipolitwn/prokirixeis και μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες
και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση στον πίνακα με τα στοιχεία
της αρχής.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πολυγύρου, το ΝΠΔΔ Αριστοτέλης, η
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης και η Κ.ΕΔΗ.ΠΟ.
ΝΠΙΔ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 και του έτους 2022 και 2023 στους κάτωθι Κ.Α.:
 Ο Δήμος Πολυγύρου για το ποσό των 123.748,45€, βαρύνοντας την με Κ.Α. 02.10.6635.004
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021, 2022 & 2023 του Δήμου
Πολυγύρου.
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το Νομικό Πρόσωπο «Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» για το ποσό των 29.318,85€, βαρύνοντας την με Κ.Α.
02.10.6634 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021, 2022 & 2023 του
ΝΠΔΔ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”
η Σχολική Επιτροπή Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου για το ποσό των 56.550,29€,
από τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου των ετών
2021, 2022 & 2023
η Σχολική Επιτροπή Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου για το ποσό των 32.362,17€,
από τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου των ετών
2021, 2022 & 2023
η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης για το ποσό των 41.298,03€ βαρύνοντας την με Κ.Α.
02.15.6471.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 & 2023 της
Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης.
το Νομικό Πρόσωπο «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου» (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ) για το ποσό
των 4.539,12€, βαρύνοντας την με Κ.Α. 02.00.6274 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των
οικονομικών ετών 2021, 2022 & 2023 του ΝΠΙΔ “ΚΕΔΗΠΟ”

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου ο κάθε φορέας θα υπογράψει επιμέρους σύμβαση με τον ανάδοχο για τις
ποσότητες και τον προϋπολογισμό που έχει αιτηθεί και θα ευθύνεται για την τήρηση των όρων και
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
Συγκεκριμένα, για την Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωση, η λειτουργία της κρίνεται κάθε φορά με ΦΕΚ του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι συμβάσεις με τους
αναδόχους για τα έτη 2022 και 2023 θα έχουν ισχύ μετά από την εκάστοτε έκδοση της απόφασης έναρξης
λειτουργίας της κατασκήνωσης από το Υπουργείο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα λύνονται
αυτοδίκαια.
Για την παρούσα διαδικασία για τον Δήμο Πολυγύρου έχει εκδοθεί η απόφαση πολυετούς έγκρισης
Δημάρχου με αρ. πρωτ. 1620/24-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009260618, ΑΔΑ: 65ΧΜΩΞΜ-5ΕΨ) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πολυετής πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α
499/2021 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου
Πολυγύρου σύμφωνα και με την 13059/24-09-2021 Βεβαίωση του ΠΟΥ του Δήμου Πολυγύρου.
Για το Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 1077/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009095310, ΑΔΑ:
Ψ56ΩΟΕΛ6-Σ0Χ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πολυετής πίστωσης για το οικονομικό
έτος 2021, 2022 & 2023 και έλαβε α/α 68/2021 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων &
Εντολών Πληρωμής του ΝΠΔΔ.
Για το Νομικό Πρόσωπο «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου» (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ) έχει εκδοθεί η
απόφαση με αρ. καταχώρησης 64/2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009200498, ΑΔΑ: 9ΒΕ0ΟΡΣ5-05Μ) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πολυετής πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021, 2022 & 2023
και έλαβε α/α 64/2021 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής
του ΝΠΙΔ.
Για την Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης έχει εκδοθεί η απόφαση πολυετούς έγκρισης Δημάρχου με αρ.
πρωτ. 1621/24-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009260739, ΑΔΑ: ΨΤΞ7ΩΞΜ-Π8Ω) για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πολυετής πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 461/2021
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Πολυγύρου
σύμφωνα και με την 13078/24-09-2021 Βεβαίωση του ΠΟΥ του Δήμου Πολυγύρου.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου
Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων για δύο (2) έτη.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 39830000-9.
Η προμήθεια υποδιαιρείται σε έξι (6) ομάδες, ως κάτωθι:
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Α/Α Περιγραφή Ομάδας
1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
2
ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
‘Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
‘Β ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
5
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ
6
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
3
Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.

Ποσό
χωρίς
CPV
39830000-9
39830000-9

ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 6%

Σύνολο με
ΦΠΑ

103.013,40 €

19.405,66 €

1.329,39 €

123.748,45 €

24.991,90 €

3.769,92 €

557,03 €

29.318,85 €

39830000-9

48.622,25 €

6.680,94 €

1.247,10 €

56.550,29 €

39830000-9

28.193,20 €

3.303,17 €

865,80 €

32.362,17 €

39830000-9
39830000-9
ΣΥΝΟΛΑ

34.131,70 €

6.824,57 €

341,76 €

41.298,03 €

3.966,00 €
242.918,45 €

446,88 €
40.431,13 €

126,24 €
4.467,32 €

4.539,12 €
287.816,90 €

Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το
σύνολό τους. Σε κάθε περίπτωση προσφορές υποβάλλονται για τη συνολική ποσότητα, όλων των ειδών του
προϋπολογισμού ανά τμήμα/ ομάδα. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν
προσφέροντα ορίζεται σε έξι (6).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 242.918,45€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%
& 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 287.816,90€ ΦΠΑ 24%: 40.431,13€ & ΦΠΑ
6%: 4.467,32€)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες, με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
Οι ποσότητες ανά είδος όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων είναι ενδεικτικές. Ο ∆ήμος Πολυγύρου δεν υποχρεούται στην
εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης της σύμβασης. Ο ∆ήμος Πολυγύρου διατηρεί το δικαίωμα
να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύμβασης τις αναγκαίες ποσότητες από τα είδη της μελέτης σύμφωνα με
τις κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες τους, δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των
αναγκών του ανά είδος και ποσότητα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας αυτής, χωρίς όμως
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης.
Επίσης σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό,
δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην τιμή μονάδας μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Προβλέπεται δικαίωμα χρονικής παράτασης από τη λήξη της σύμβασης, με τους ίδιους όρους της αρχικής,
ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή
της νέας σύμβασης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, στο μέτρο που δεν θα
υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση του ποσού της σύμβασης ως και περαιτέρω οικονομική
επιβάρυνση του Δήμου.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:
[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]
 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
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Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 324-337
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
[συμπληρώνεται κατά περίπτωση εφόσον η υπό ανάθεση σύμβαση υπάγεται βάσει της προεκτιμώμενης αξίας
της στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3310/2005]
 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα:
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)
 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
[Άλλο θεσμικό πλαίσιο]
 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 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. 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»
 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119,
 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
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[Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης]
 τον Ν. 4736/20 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ Ά 200/20)
 το υπ’ αριθμ 125527/4661/29-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.
 Το υπ’ αριθμ. 12521/15-09-2021 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Πολυγύρου
(ΑΔΑΜ:
21REQ009220132)
 Την υπ’ αριθμ 3/2021 μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Οχημάτων.
 Την υπ’ αριθμ. 1620/2021 απόφαση πολυετούς έγκρισης Δημάρχου του Δήμου Πολυγύρου
(ΑΔΑΜ: 21REQ009260618, ΑΔΑ: 65ΧΜΩΞΜ-5ΕΨ)
 Την υπ’ αριθμ. 68/2021 απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Αριστοτέλης
(ΑΔΑΜ: 21REQ009200498, ΑΔΑ: 9ΒΕ0ΟΡΣ5-05Μ)
 Την υπ’ αριθμ. 64/2021 απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. (ΑΔΑΜ
21REQ009200498 ΑΔΑ 9ΒΕ0ΟΡΣ5-05Μ)
 Την υπ’ αριθμ. 1621/2021 απόφαση πολυετούς έγκρισης Δημάρχου, Προέδρου της Παιδικής Εξοχής
Μεταμόρφωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009260739, ΑΔΑ: ΨΤΞ7ΩΞΜ-Π8Ω)
 Της αριθ. 267/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.
 Την αριθ. 333/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν οι
επιτροπές διενέργειας αξιολόγησης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και επιτροπή ενστάσεων για το
2021
 Την αριθ. 281/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκαν οι
επιτροπές παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2021
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.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/11/2021 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/09/2021, στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 132100
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016:
α) ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
και
β) ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL):www.polygyros.gr στην διαδρομή: http://polygyros.gr/index.php/el/enimerosipolitwn/prokirixeis
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει, με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, τον ανάδοχο.
Εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, οι Α.Α. επιμερίζουν τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα,
αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς 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:
1. Η με αρ. 2021/S 191-494246 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα παρακάτω παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Οχημάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: το έντυπο της οικονομικής προσφοράς- τιμολόγιο προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Προσχέδιο Περιεχομένου Υπεύθυνων Δηλώσεων για λόγους περί μη
Αποκλεισμού (δικαιολογητικά κατακύρωσης)

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής1.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα
με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»2) και
στο ΚΗΜΔΗΣ 3.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση
τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική..
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
1
2

3

Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d197d5-0babe74629f4
Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
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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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση
που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής4, ποσού του δύο τοις
εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας/ομάδων, για την/τις οποίες έχει υποβάλλει τη
προσφορά του, άνευ Φ.Π.Α. και με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).
4

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016).
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Συγκεκριμένα κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής:
Α/Α Περιγραφή Ομάδας

Ποσό εγγυητικής 2%

1

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

2.060,30 €

2

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

499,85€

4

‘Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

972,50€

5

‘Β ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

563,90€

6

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

682,65€

3

Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.

80,00€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
συμμετοχής.

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
06/12/2022, άλλως η προσφορά
προσφοράς, να ζητά από τους
της προσφοράς και της εγγύησης

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε)
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ)
δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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:
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη5 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της
οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν.
4557/2018 (Α’ 139),
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), και
τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

5

Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις
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- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
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. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στην παρούσα σύμβαση
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20166, περί
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,7
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και
άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,

6

7

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το
σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. Δεν απαιτείται στην παρούσα σύμβαση.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία8, προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. 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.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
8

Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ
στην υπόθεση C‑387/19
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα 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.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, δεν υπάρχουν απαιτήσεις.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
δεν υπάρχουν απαιτήσεις.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν υπάρχουν απαιτήσεις.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς9. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται
να αντικατασταθεί εκ νέου.

9

Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.
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2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση.
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με
το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και
μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή10.
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 11 καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.12
Από
τις
2-5-2019,
παρέχεται
η
ηλεκτρονική
υπηρεσία
Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό
10
11

12

Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας ,
με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του
Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο
ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη
διαδρομή:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία,
εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.13
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
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 ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10
του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα
με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν
θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ.
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του14.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
13
14

Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016
Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
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τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση
συναίνεσης.
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.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5.
και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του
ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α)
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. κι επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
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που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές]
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του
νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το
χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού15.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δεν υπάρχουν απαιτήσεις.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 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 εάν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

15

Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 δεν
υπάρχουν απαιτήσεις.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 δεν υπάρχουν απαιτήσεις.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 δεν υπάρχουν απαιτήσεις.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) 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 μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ16, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης17, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν
οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα
πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
16

17

Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται
στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι
ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο
οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L.
247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της
στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και
νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012
Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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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.7. 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.
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. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου
διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι,
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά
περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής
ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της
Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο
διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.
Β.11. 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.
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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 στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου
37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά»,
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
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Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα
οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β
της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 2718 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ19 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
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Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».
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Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199920,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της
ιθαγένειάς του.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με
την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά
περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
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Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες
που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας
διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα.
Ο (υπό)φάκελος της τεχνικής
αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία:

προσφοράς

θα

περιλαμβάνει

υποχρεωτικά

και με

ποινή

α) Μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας:
1) πληροί τις προϋποθέσεις και αποδέχεται πλήρως τους όρους που τίθενται για τη σύμβαση, όπως αυτοί
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 3/2021 Μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Οχημάτων και στην παρούσα διακήρυξη.
2) Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτης, και της
διακήρυξης καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία. (Ειδικά τις
διατάξεις του Ν. 4736/20 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.)
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και
τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω.
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Τιμές
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Εκτός της οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα οι συμμετέχοντες επί ποινή
αποκλεισμού πρέπει να συμπληρώσουν (μόνο για τις ομάδες που θα λάβουν μέρος) και να υποβάλλουν
ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε μορφή pdf, το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙI, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στα συνημμένα αρχεία του διαγωνισμού
Κάθε προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα απαραίτητα
μικρούλικά όπου απαιτείται, τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην
τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών μέχρι την
αποθήκη υλικών του Δήμου Πολυγύρου.
Επισημαίνεται ότι ISO και λοιπά δικαιολογητικά όπως πλήρη σειρά τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών
ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική) των υπό προμήθεια υλικών,
για κάθε είδος, θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο, όταν αυτό απαιτηθεί από την αρμόδια επιτροπή του
Διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2021 Μελέτη του του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
και Διαχείρισης Οχημάτων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
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 καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
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 παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
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2.4.6 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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών),
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το
κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του
ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 11/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της21,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι
ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4
της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

21

Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα
((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

Σελίδα 28 από 80

21PROC009294690 2021-10-01
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής
και των τεχνικών προσφορών22.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής
ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της
Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ
μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση.23
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές και τα
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με
την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί 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 όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά

22
23

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.
Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η
αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα
χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020
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στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (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 έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 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 σύμφωνα με
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όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας.
Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί
να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που
καθορίζεται στην παράγραφο 1.3. της Διακήρυξης σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό
(120%)24 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%)25 στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372
του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι
προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής26. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.27
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.
4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση,
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και
μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
24
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Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας (παραγρ. 1, άρθρο 105 ν.
4412/2016
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% (παραγρ. 1, άρθρο 105 ν. 4412/2016)
Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία,
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην
περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017,
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει
ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5928.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β)
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν
από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
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Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει
το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία
εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα
από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου
Διοικητικού Δικαστηρίου29, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και
αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.30
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
29

Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι
το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση
δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία
μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά
συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης, το
αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.

30

Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
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απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως
την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός
δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής
απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για
την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης
της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν
οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και
η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε)
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Σελίδα 34 από 80

21PROC009294690 2021-10-01
4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον
Συστημικό αριθμό του ΕΣΗΔΗΣ και τον τίτλο της σχετικής Διακήρυξης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου ή στην περίπτωση
που τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά: Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται
σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε
οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου, στην προκειμένη περίπτωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής των υλικών. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
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παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την
υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου
7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016..
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών,
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη
της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4

Υπεργολαβία

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

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά
σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα
υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα
αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη
της πρότασης.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση 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.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος
θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας, μετά από την
οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών, ανά περίπτωση κι ανά παραγγελία τμηματικά σύμφωνα με
τις προκύπτουσες ανάγκες, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την παραλαβή των αντίστοιχων
τιμολογίων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1. της παρούσας με την επιφύλαξη της
επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203
του ν. 4412/201631 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί
ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,
β) Δεν απαιτείται στην παρούσα σύμβαση
γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με
μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός
φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή
από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις.
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 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
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εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων32

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
στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ 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 ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή,
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή
παράλειψης.

32

Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο,
τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
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6.
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός επτά εργάσιμων (7) ημερών με φροντίδα και
με δικά του έξοδα. Θα μεταφέρονται με επιμέλεια και θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις
προκύπτουσες ανάγκες, στην αποθήκη του Δήμου και στα κατά τόπους σημεία που θα υποδείξουν οι
αρμόδιοι υπάλληλοι για τα Νομικά Πρόσωπα, την Παιδική Εξοχή και τις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ 3/2021 μελέτης του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Οχημάτων. Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται μετά από εντολή (εγγράφως ή τηλεφωνικώς) της καθ’
ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ανά περίπτωση, στην προκειμένη περίπτωση για τον Δήμο Πολυγύρου το τμήμα
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων.
Κάθε προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα απαραίτητα
μικρούλικά όπου απαιτείται, τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην
τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών μέχρι την
αποθήκη υλικών του Δήμου Πολυγύρου
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης
δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
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 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1633 σύμφωνα με τα οριζόμενα
33

Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου
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στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.
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
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου
208 του Ν.4412/16.
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
σύμφωνα με τα οριζόμενα του Παραρτήματος Ι.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παρακολούθησης και 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.

6.3

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου
στο εξωτερικό

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης και παράδοσης των ειδών.

6.4

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις
παραπάνω αρμοδιότητες”
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6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν απαιτούνται δείγματα στην παρούσα σύμβαση.

6.6

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα
αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην
σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο
αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής
ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της
παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 27/09/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
Τίτλος: Προμήθεια ειδών υγιεινής και
καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου
Πολυγύρου και των Νομικών του
Προσώπων για δύο έτη.

Αριθμ. Μελέτης : 3/2021

1 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας που θα
χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα των κτιρίων και την απολύμανση των χώρων υγιεινής όλων των
κτιρίων που ανήκουν στο Δήμο Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων για δύο έτη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία είναι η συμμόρφωση τόσο του
Δήμου όσο και του οριστικού Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4736/20 «Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο
περιβάλλον και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ Ά 200/20) και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 125527/4661/29-12-2020
έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας όπου καταργείται η χρήση συγκεκριμένων υλικών
όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο.
Κάθε προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα απαραίτητα
μικρούλικά όπου απαιτείται, τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην
τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών μέχρι την
αποθήκη υλικών του Δήμου Πολυγύρου.
Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως
ουσιώδη και απαράβατα και θα ζητηθούν παραυτά από τον οριστικό ανάδοχο μαζί με όλες τις σχετικές
πιστοποιήσεις. Επισημαίνεται ότι ISO και λοιπά δικαιολογητικά όπως πλήρη σειρά τεχνικών φυλλαδίων,
πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική) των υπό
προμήθεια υλικών, για κάθε είδος, θα προσκομιστούν από τον οριστικό ανάδοχο, όταν αυτό απαιτηθεί από
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Διαγωνισμού κατά περίπτωση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μετά από γραπτή ή τηλεφωνική εντολή του καθ’ ύλην
αρμοδίου τμήματος ανά περίπτωση ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος επτά (7) εργάσιμων ημερών.
Σε περίπτωση κολλήματος, 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.
Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν
καθυστερήσεις στις παραδόσεις των ειδών το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη
σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της
συνολικής προσφοράς
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. Το κόστος της διενέργειας
των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν.
4782/2021 καθώς και τα τεύχη της παρούσας Διακήρυξης.
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Επισημαίνεται ότι, μετά την ανάδειξη του αναδόχου ο κάθε φορέας θα υπογράψει επιμέρους σύμβαση με
τον ανάδοχο για τις ποσότητες και τον προϋπολογισμό που έχει αιτηθεί και θα ευθύνεται για την τήρηση των
όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Ειδικότερα, για την Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωση, της
οποίας η λειτουργία της κρίνεται κάθε φορά με ΦΕΚ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύη, οι συμβάσεις με τους αναδόχους για τα έτη 2022 και 2023 θα έχουν ισχύ μετά από
την εκάστοτε έκδοση της απόφασης έναρξης λειτουργίας της κατασκήνωσης από το Υπουργείο. Σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα λύνονται αυτοδίκαια.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39830000-9.
Ενδεικτική συνολική δαπάνη προμήθειας υλικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων: 242.918,45€
+ 40.431,13€ ΦΠΑ 24%+ 4.467,32 € ΦΠΑ 6% = 287.816,90 €
Αναλυτικά:
✓ Συνολική δαπάνη Δήμου Πολυγύρου: 103.013,40€ + 19.405,66€ ΦΠΑ 24% + 1.329,39€ ΦΠΑ 6% =
123.748,45€
✓ Συνολική δαπάνη Παιδικής εξοχής Μεταμόρφωσης: 34.131,70€ + 6.824,57€ ΦΠΑ 24% + 341,76€
ΦΠΑ 6% = 41.298,03€
✓ Συνολική δαπάνη Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστοτέλης»: 24.991,90€ + 3.769,92€ ΦΠΑ24% + 557,03€ ΦΠΑ
6% = 29.318,85€
✓ Συνολική δαπάνη Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.: 3.966,00€ + 446,88€ ΦΠΑ24% + 126,24€ ΦΠΑ 6% =
4.539,12€
✓ Συνολική δαπάνη Σχολική επιτροπή ‘Α βάθμιας εκπ/σης: 48.622,25€ + 6.680,94€ ΦΠΑ24% +
1247,10€ ΦΠΑ 6% = 56.550,29€
✓ Συνολική δαπάνη Σχολική επιτροπή ‘Β βάθμιας εκπ/σης : 28.193,20€ + 3.303,17€ ΦΠΑ24% +
865,80€ ΦΠΑ 6% = 32.362,17€
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των προμηθειών θα γίνεται περιοδικά έπειτα από εντολή του Δήμου Πολυγύρου και των
Νομικών του Προσώπων (γραπτή ή τηλεφωνική) ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Τόποι Παράδοσης:
1. Δήμος Πολυγύρου: Τα εμπορεύματα θα παραδίδονται στο κτίριο του Δημαρχείου σε χώρο μετά από
υπόδειξη του αρμόδιου υπαλλήλου.
Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”: Τα εμπορεύματα θα παραδίδονται στο χώρο που θα υποδεικνύει ο
υπάλληλος του ΝΠΔΔ. Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΝΠΔΔ «Αριστοτέλης»
και είναι τα εξής:
α) Βρεφονηπιακοί σταθμοί: 2 στον Πολύγυρο, 1 στη Γαλάτιστα, 1 στην Ορμύλια και 1 στην Όλυνθο
β) ΚΑΠΗ: Πολυγύρου, Καλυβών, Ολύνθου, Βραστάμων, Αγ. Προδρόμου, Ταξιάρχη, Ορμύλιας,
Παλαιόχωρας και Δουμπιών
γ) Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυγύρου
δ) Κλειστά Γυμναστήρια Πολυγύρου, Ορμύλιας και Γαλάτιστας
ε) Δημοτικά στάδια Πολυγύρου, Ορμύλιας, Γαλάτιστας και όλων των υπόλοιπων Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου.
3. Ά Βάθμια σχολική επιτροπή: Τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
και βρίσκονται υπό την εποπτεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολεία
αυτά ανέρχονται σε 30 και είναι τα παρακάτω:
2.
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α) Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου
 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου
 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου
 3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου
 1ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου
 2ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου
 3ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου
 4ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου
 Ειδικό Σχολείο Πολυγύρου
 Δημοτικό Σχολείο Βραστάμων
 Νηπιαγωγείο Βραστάμων
 Δημοτικό Σχολείο Γερακινής –Καλυβών
 Νηπιαγωγείο Γερακινής – Καλυβών
 Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου
 Νηπιαγωγείο Ολύνθου
 Δημοτικό Σχολείο Ταξιάρχη
 Νηπιαγωγείο Ταξιάρχη
β) Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα
 Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας
 1ο Νηπιαγωγείο Γαλάτιστας
 2ο Νηπιαγωγείο Γαλάτιστας
γ) Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων
 Δημοτικό Σχολείο Ζερβοχωρίων
 Νηπιαγωγείο Παλαιόχωρας
δ) Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας
 Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας
 1ο Νηπιαγωγείο Ορμύλιας
 2ο Νηπιαγωγείο Ορμύλιας
 Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης
 Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης
4. ΄Β Βάθμια σχολική επιτροπή: Τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
και βρίσκονται υπό την εποπτεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολεία
αυτά ανέρχονται σε 6 και είναι τα παρακάτω:
α) Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου
1. Γυμνάσιο – Λύκειο Πολυγύρου
2. ΕΠΑΛ Πολυγύρου
3. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χαλκιδικής
β) Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα
Γυμνάσιο – Λύκειο Γαλάτιστας
γ) Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων
Γυμνάσιο Παλαιόχωρας
δ) Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας
Γυμνάσιο – Λύκειο Ορμύλιας
5. Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης: Τα εμπορεύματα θα παραδίδονται στο χώρο που θα υποδεικνύει
ο υπάλληλος της Παιδικής Εξοχής
6. Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ: Τα εμπορεύματα θα παραδίδονται στο χώρο που θα υποδεικνύει ο υπάλληλος της
Κ.ΕΔΗ.ΠΟ.
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21PROC009294690 2021-10-01
3 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑΦ Ε Σ
Οι κάτωθι τεχνικές περιγραφές των προς προμήθεια ειδών χωρίς ατέλεια και επι ποινή αποκλεισμού:

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 Kg

τεμ/2,5kg

2

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100mX30cm

τεμ/100μ

3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ

τεμ/250ml

4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΑΦ
ΒΡΕΚΤΗΡΑ - ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (35cm)

5

6
7

8

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ
ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ- ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt

τεμ

τεμ

τεμ
τεμ

τεμ/1lt

τεμ/4lt

9

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4lt
10

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1lt

τεμ/1lt

11

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4lt

τεμ/4lt
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συσκευασία 2,5 kg, κατάλληλο για πλυντήρια
πιάτων
Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής και
ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη
σκίζεται. Σε ρολό των 100 μέτρων x 30cm
Αρωματικό σπρέι των 250ml, για μηχανισμό
αυτόματου ψεκασμού. Το σκεύασμα εφαρμόζεται
είτε με την συμβατική μέθοδο ψεκασμού, δηλ. με
χειροκίνητη βαλβίδα ψεκασμού, είτε με ηλεκτρική
μικροσυσκευή αυτόματης, διακοπτόμενης
διασποράς.
Βάση "ΤΑΦ" βρεκτήρα πλαστική με λαβή που δεν
γλιστράει πλάτους 35cm. Κρατά σταθερό τον
βρεκτήρα ("γουνάκι") με εύκολη προσαρμογή ή
αφαίρεση για να καθαριστεί. Με εσωτερική
επιφάνεια σε σχήμα κηρήθρας που επιτρέπει την
σταδιακή απελευθέρωση του νερού.
Ενισχυμένο γουνάκι ανταλλακτικό με μικροϊνες (35
cm)
Ανταλλακτικό κεφαλής για επαγγελματική
σφουγγαρίστρα από πλαστικό. Προσαρμόζονται στα
κοντάρια αλουμινίου 1,30 & 1,35.
Ανταλλακτική πρέσα για επαγγελματικό Καρότσι
μονό με πρέσα και κάδο 25lt.
Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών
εξαιρετικά φιλικό προς το δέρμα που δρα κατά των
βακτηρίων και των ιών. Δε θέλει ξέβγαλμα με νερό.
Χρησιμοποιείται ως υγιεινή και χειρουργική
αντισηψία χεριών, χωρίς χρήση νερού. Για
προστασία από λοιμώξεις σε δημόσιους χώρου.
Περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70% κατά
όγκο. Συσκευασία 1lt με αντλία.
Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών
εξαιρετικά φιλικό προς το δέρμα που δρα κατά των
βακτηρίων και των ιών. Δε θέλει ξέβγαλμα με νερό.
Χρησιμοποιείται ως υγιεινή και χειρουργική
αντισηψία χεριών, χωρίς χρήση νερού. Για
προστασία από λοιμώξεις σε δημόσιους χώρου.
Περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70% κατά
όγκο. Συσκευασία 4lt
Συσκευασία 1 λίτρου, ουδέτερο αλκοολούχο προϊόν
με απολυμαντική δράση, επιφανειοδραστικά
συστατικά 5- 15%. Τύπος Σπρέυ.
Συσκευασία 4 λίτρου, Συμπυκνωμένο ισχυρό
απολυμαντικό-καθαριστικό
επιφανειών.Απολυμαίνει και καθαρίζει όλες τις
επιφάνειες σε ιδιωτικούς-δημόσιους και
βιομηχανικούς χώρους.Δεν περιέχει χλώριο.
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12

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ 14 μ

τεμ/14μ

13

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΦΟΥΡΝΟΥ 1lt

τεμ/1lt

14

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ 4lt

τεμ/4lt

15

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ 7,5 ΚΙΛΑ

τεμ/7,5kg

16

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (τεμ 100)

τεμ/
100ταμπλέτες

17

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 10lt

τεμ/10lt

18

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 2lt

τεμ/2lt

19

ΑΠΟΣΜΙΝΗ 425ml

20

ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΟΜΠΛΕ

21

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 400ml

22

ΓOYNAKI ΒΡΕΚΤΗΡΑΣΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΖΑΜΙΩΝ (35 cm) ΚΟΜΠΛΕ

23

ΓΑΝΤΙΑ LATEX

τεμ/425ml

τεμ
τεμ/400ml

τεμ

συσκ/100τεμ
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Σπογγοπετσέτα περφορέ πολλαπλών χρήσεων για
καθημερινή χρήση. Σε ρολό 14m* 32cm (τύπου
wettex) με εγκοπή για να κόβεται κομμάτι από το
ρολό. Υψηλή απορροφητικότητα, extra ανθεκτική,
άριστης ποιότητας και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να
αφήνει χνούδι. Με μαλακή υφή για να κρατά την
υγρασία χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες. Μεγάλη
διάρκεια ζωής χωρίς να χάνει τις ιδιότητές του.
Διάσταση φύλλων πανιού 32cm x 38cm. Ποσότητα:
περίπου 37 φύλλα/ ρολό.
Σπρέυ αφρού για τον καθαρισμό φούρνων και
καμμένων λιπών σε συσκ.1 λίτρου
Yγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, με ενεργά
συστατικά που διαλύουν τα λίπη και τις πρωτεΐνες.
Κατάλληλο για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια.
Ιδανικό για πλύση σε ειδικές συνθήκες και πολύ
σκληρά νερά. Διαλύει εύκολα λίπη και λάδια,
απομακρύνοντας δυσοσμίες. Δεν αφρίζει και
διαλύεται αμέσως. Συσκευασία 4 λίτρων.
Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων Απορρυπαντικό. 100
μεζούρες/κιλό, ανθρακική σόδα <15%. 7,50 Kg
Απορρυπαντικές ταμπλέτες για πλυντήριο πιάτων με
πολλαπλή δράση(τύπου all in one). Λειτουργεί ως
απορρυπαντικό, καθαριστικό, γυαλιστικό, ειδικό
αλάτι, προστατευτικό γυαλικών. Δρα ενάντια στα
λίπη. Συνίσταται για όλα τα πλυντήρια. Συσκευασία
100 τεμ.
Απορρυπαντικό υγρό για πλύσιμο ρούχων στο
πλυντήριο, ασφαλές για όλα τα είδη
ιματισμού,κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες
νερού. Συσκευασία 10 λίτρων.
Απορρυπαντικό υγρό με τριπλή δράση για πλύσιμο
ρούχων στο πλυντήριο, ασφαλές για όλα τα είδη
ιματισμού,κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες
νερού 2 lt.
Υγρό αποσμητικό σκεύασμα. Χρησιμοποιείται στο
σφουγγάρισμα, στη λεκάνη, στο νιπτήρα, στο
νεροχύτη, στα σιφώνια και όπου αλλού μπορεί να
υπάρχει δυσοσμία. Περιέχει μη ιονικούς
γαλακτοματοποιητές και αρώματα ενώ κατά το
σφουγγάρισμα έχει και αντιστατική ιδιότητα.
Αραχνοσκούπα με υψηλής ποιότητας πυκνή τρίχα
μαζί και πτυσσόμενο κοντάρι, 3μ κομπλέ.
Κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
Αρωματικό τύπου σπρέι των 400ml σε διάφορα
αρώματα. Χρησιμοποιείται με τη συμβατική μέθοδο
ψεκασμού.
Με μικροΐνες υψηλής αποδόσεως ώστε να
απομακρύνει εύκολα τη σκόνη χρησιμοποιώντας μια
μικρή ποσότητα απορρυπαντικού ή και καθόλου.
Με ενισχυμένες ραφές για αντοχή. Ο βρεκτήρας θα
είναι ανθεκτικός και από υλικά υψηλής ποιότητας.
Θα παραδίδεται μαζί και το καταλληλο πτυσσόμενο
κοντάρι, 3μ κομπλέ
Aμφιδέξια γάντια latex µίας χρήσης υποαλλεργικά.
Ελαφρώς πουδραριδμένα, μη αποστειρωμένα.
Συσκευασία 100 τεµ. Μεγέθη SMALL, MEDIUM
& LARGE, χρώματος μπλε

21PROC009294690 2021-10-01

συσκ/100τεμ

24

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

25

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
(ΖΕΥΓΗ)

26

ΕNTOMOKTONO 300ml

27

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ
ΕΥΡΗΚΑ) 1kg

τεμ/1kg

28

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΦΙΔΑΚΙ

συσκ/10τεμ

29

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΡΕΣΑ

τεμ

30

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC
ΤΥΠΟΥ (ΠΑΠΙ) 750ml

τεμ/750ml

31

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

τεμ

32

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

τεμ

33

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ

34

ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 2lt

τεμ

35

ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙΔΩΤΗ
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΣΤΕΝΟ
ΠΑΣΟ)
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ
ΠΑΣΟ)

τεμ

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

τεμ

36
37
38

συσκ

τεμ/300ml

συσκ/τεμ 400

τεμ
τεμ
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Γάντια νιτριλίου μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένα,
χωρίς latex, σε μαύρο χρώμα. Αντοχή έναντι
χημικών ουσιών. Αμφιδέξια. Γενικής χρήσης για
ιατρικές εξετάσεις, εργαστήρια, καθώς και για
οικιακή χρήση. Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.
Συσκευασία 100 τεµ. Μεγέθη SMALL, MEDIUM
& LARGE
Γάντια πλαστικά μεγέθους large. Συσκευασία ενός
ζεύγους. Εξαιρετικά ανθεκτικά.
Εντομοκτόνο- Κατσαριδοκτόνο άοσμο 300ml. Να
είναι οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο και
να δίνονται οδηγίες χρήσης. Η συσκευασία του να
είναι εύχρηστη. Να πληρεί τις οδηγίες και τις
προδιαγραφές της Ε.Ε
Ενισχύει τη δράση του απορρυπαντικού και από την
πρώτη κιόλας πλύση, απομακρύνει αποτελεσματικά
ακόμα και τους δύσκολους & λιπαρούς λεκέδες.
Συσκευασία κιλού.
Εντομοαπωθητικό. Να δίνονται οδηγίες χρήσης. Η
συσκευασία του να είναι εύχρηστη. Να πληρεί τις
οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Συσκευασία
10 τεμ.
Καρότσι μονό με πρέσα και κάδο 25lt. Μεταλλικός
σκελετός ανοξείδωτος με 4 ρόδες και καλάθι το
οποίο κουμπώνει στον σκελετό για ευκολία
μετακίνησης. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 65x40x87 cm
Συμπυκνωμένο υγρό όξινο καθαρισμού για τη
λεκάνη του WC, 750ml για άμεση δράση κατά του
πουρί, των αλάτων και των υπολειμμάτων της
λεκάνης. Παχύρευστο, με πολύ καλή πρόσφυση στις
επιφάνειες και ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε κάθετες
επιφάνειες. Ξεπλένεται εύκολα και αφήνει ένα
ευχάριστο άρωμα που διαρκεί.
Μεταλλικό Καλάθι Αχρήστων 19lt Μαύρο
διάτρητο. Διαστάσεις 29,5Χ33,5 εκ.
Καλάθι απορριμάτων κουζίνας με πεντάλ 40 λίτρων
από καλής ποιότητας πλαστικό. Μεγάλης αντοχής.
Διαστάσεις: 55x32 εκ.. Φαρδύ εργονομικό πεντάλ
”χωνευτό” στο κύριο σώμα, για απόλυτη
σταθερότητα του κάδου κατά το πάτημα- άνοιγμα.
Οικολογικά καλαμάκια κρύων ροφημάτων,
κατασκευασμένα από βιοδιασπώμενο υλικό.
Κατασκευασμένο από PLA, ένα ανανεώσιμο υλικό
από φυτά.Υψηλό ποσοστό σκληρότητας.
Συσκευασμένα ένα πρός ένα, Πακέτο 400 τμχ
5*240mm
Πλαστική κανάτα νερού 2lt
Σφουγγαρίστρα από μικροίνες με στρογγυλή
κεφαλή.Προσαρμόζονται στα κοντάρια αλουμινίου
1,30 & 1,35
Κοντάρι μεταλλικό χρωμιωμένο με στενό πάσο
μήκους 1,30 μ.
Κοντάρι μεταλλικό χρωμιωμένο με χοντρό πάσο
μήκους 1,30 μ.
Πλαστικός μονός 25lit. μεγάλης αντοχής στα
αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά.
Επαγγελματικής χρήσης
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39

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΟΜΠΛΕ

τεμ

40

ΚΟΥΠΑ ΝΕΡΟΥ

τεμ

41

ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 12,7cm

42

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

τεμ

43

ΛΑΒΙΔΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

τεμ

44

ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 50m ΡΟΛΟ

45

ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 25lt

46

ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΚΟΥΖΙΝΑ

47

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ 4lt.

48

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

συσκ/50 τεμ

49

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

τεμ

50

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ

τεμ

51

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

52

ΜΠΟΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ)

Συσκ/100τεμ

τεμ/50μ
τεμ

τεμ/750ml

τεμ/4lτ

τεμ/250μ

συσκ/50 τεμ

Σελίδα 50 από 80

Πλαστικός µε στίφτη. Χωρητικότητας 15L/20L.
Μεγάλης αντοχής στα αλκαλικά και όξινα
απορρυπαντικά. Με ρύγχος για εύκολο άδειασμα
του κουβά. Πρακτικό κλιπ πάνω για την
συγκράτηση της σφουγγαρίστρας.
Kούπα νερού μελαμίνης 250ml
Κουταλάκια μιας χρήσης διαστάσεων 12.7cm.
Βιοδιασπώμενο πλαστικό. Συσκευασία 100 τμχ
Κουτάλια μεγάλα ανοξείδωτα.
Εργαλείο συλλογής απορριμάτων με μεγάλη
δαγκάνα από καουτσουκ. Με μακρύ χερούλι και
σκανδάλη μήκους 870mm. Ιδανικό για τη γρήγορη
και εύκολη συλλογή απορριμάτων και μικρών
θραυσμάτων χωρίς να χρειάζεται σκύψιμο.
Αλουμινένιο, 400g.
Αντικολλητική λαδόκολλα για το φούρνο σε ρολό,
ιδανική για ψήσιμο στο φούρνο, χωρίς να καίγεται.
Διαστάση 50m*40cm.
Λεκάνη πλαστική στρογγυλή 25 lt
Σπρέυ καθαρισμού για λίπη. Αφαιρεί εύκολα τα
καμμένα λίπη από κεραμικές, ανοξείδωτες και
εμαγιέ επιφάνειες Κατάλληλο για απλές και
κεραμικές εστίες της κουζίνας Κατάλληλο και για
τον καθάρισμό του φούρνου εσωτερικά Είναι
πιστοποιημένο για χρήση σε χώρους και συσκευές
που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Με άρωμα
λεμόνι. Συσκευασία 750ml.
Συμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων με
ενισχυμένη σύνθεση αρώματος και απαλότητας.
Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων
(πετσέτες, σεντόνια, μάλλινα, ευαίσθητα ρούχα κλπ)
και πλυντηρίων ρούχων. Να περιέχει υψηλής
ποιότητας μαλακτικά στοιχεία, ενώ τα κύρια
συστατικά του, να είναι βιοδιασπώμενα. Να πληρεί
τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
Συσκευασία 4lt.
Χειρουργικές μάσκες μιας χρήσης τύπου ΙΙ με
τριπλή επίστρωση από απαλά υφάσματα, άνετες
στην αναπνοή και την ομιλία, δερματολογικά
ελεγμένες, χωρίς latex, και ενδιάμεσο στρώμα
κατασκευασμένο από ειδικό meltblown με
ηλεκτροστατική επεξεργασία, το οποίο επιτυγχάνει
φιλτράρισμα ακόμα και πολύ μικρών σωματιδίων με
(BFE≥98%), βάσει προτύπου ΕΝ14683. Σε διάφορα
μεγέθη. Συσκευασία 50 τμχ
Μαχαίρια μεταλλικά, πλαστική λαβή, κατάλληλα
για κοπή φρούτων και λαχανικών.
Μαχαίρια μεταλλικά βουτύρου
Διαφανής μεμβράνη τροφίμων ρολό, σε συσκευασία
με πριονάκι για εύκολη κοπή. Κατάλληλη για
επαγγελματική και οικιακή χρήση. Διαστάσεις:
250m X 30cm πλάτος
Διάφανο μπωλ μιας χρήσης βιοδιασπώμενο τύπου
προφιτερόλ 250ml. Κατασκευασμένο από PLA, ένα
ανανεώσιμο υλικό από φυτά. Υψηλό ποσοστό
σκληρότητας. Ανθεκτικό στην υγρασία και στην
λιπαρότητα. Γυαλιστερή επιφάνεια. Ιδανικό για
επιδόρπια. Συσκευασία 50 τμχ
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53

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

54

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

55

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

56

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 cm

57

ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 21 CM

58
59

ΠΙΓΚΑΛ
ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

60

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΏΜΕΝΑ 16.3CM

συσκ/100τεμ

61

ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

συσκ/100τεμ

62

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

συσκ/100τεμ

63

ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 250ML

συσκ/50τεμ

64

ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 330ML

συσκ/50τεμ

65

ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 42Χ50cm ΓΙΑ
ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό

συσκ/20τεμ

τεμ
τεμ/350ml
τεμ

συσκ/50τεμ

τεμ
τεμ

Σελίδα 51 από 80

Δερματολογικά ελεγμένα παιδικά μαντηλάκια
υψηλής ποιότητας, χωρίς οινόπνευμα, καθαρίζουν
αποτελεσματικά το ευαίσθητο δέρμα και
ενυδατώνουν .Συσκευασία 60 τεμ
Ξεσκονόπανο από μικροϊνες διπλής όψεως. Να μην
αφήνει γραμμές και ίχνη.
Οινόπνευμα φωτιστικό μπλε 93 βαθμών για γενική
χρήση σε (πλαστικό μπουκάλι). Συσκευασία των
350 ml.
Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και
πλαίσιο) 80cm με κοντάρι ακρυλική
Πιάτο στρογγυλό πολυτελείας βιοδιασπώμενο,
κατασκευασμένο από ζαχαροκάλαμο.
Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο,
παράγεται χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά. Εντελώς
απαλλαγμένο από οσμές και με εξαιρετικά υψηλό
βαθμό λευκότητας. Μπορεί να απορριφθεί στον
κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο
χαρτιού. Διαστάσεις Φ21cm ΛΕΥΚΟ. Η
συσκευασία περιλαμβάνει 50 τεμάχια
Πλαστικό, κλειστού τύπου.
Πιρούνια μεγάλα μεταλλικά
Μιας χρήσεως πιρούνια βιοδιασπώμενα
αποκλειστικά από ανακυκλώσιμο πλαστικό 16.3cm
σε συσκευασία 100 τεµ.
Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης από ειδικού τύπου
πλαστικό PE (πολυαιθυλενίου μιας χρήσης) Είναι
αδιάβροχες προσφέροντας προστασία από υγρά και
ακαθαρσίες.
Είναι λευκές με σχήμα που εφαρμόζει καλά στο
σώμα και ταιριάζουν σε όλους τους σωματότυπους
Διαστάσεις. 800x1200 Ολόσωμες.Τεμάχια
συσκευασίας: 100 τεμ.
Ποδονάρια μπλε 100τεμ./συσκευασία
Βιοδιασπώμενα ποτήρια μιας χρήσης διάφανα 250
ml. PLA- πιστοποιημένο πλήρως
βιοαποικοδομήσιμο και κομποστοποιήσιμο. Αντέχει
σε θερμοκρασία από -20°C έως 40°C. (Κρύο νερό
και ροφήματα). Συσκευασία των 50 τεμαχίων.
Βιοδιασπώμενα ποτήρια μιας χρήσης διάφανα 330
ml. PLA – πιστοποιημένο πλήρως
βιοαποικοδομήσιμο και κομποστοποιήσιμο. Αντέχει
σε θερμοκρασία από -20°C έως 40°C. (Κρύο νερό
και ροφήματα).Συσκευασία των 50 τεμαχίων.
Πλαστική μικρή σακούλα βιοδιασπώμεν
κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά,
διαστάσεων 42Χ50cm. Ιδανικές για καλαθάκια
εσωτερικού χώρου. Είναι τυλιγμένες σε ρολό για
εξοικονόμηση χώρου και προ-κομμένες για να
βγαίνουν με ένα τράβηγμα.20ΤΕΜ/συσκευασία
ρολό. Χωρητικότητα 30 λίτρα
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ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ 50X55 cm

Kg

67

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90 Χ 110 cm

Kg

68

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΚΟΡΔΟΝΙ 70*100cm

συσκ/10τεμ

69

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ πακ/50τεμ

συσκ/50τεμ

70

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 70 Χ 90 cm

Kg

Σελίδα 52 από 80

Πλαστικά μαύρα σακουλάκια απορριμάτων
κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά
ΠΟΙΟΤΗΤΑ : Medium-normal strong ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
: 050Χ055cm ΠΑΧΟΣ : 40 micra ΒΑΡΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ±20 γρμ (±50τεμ/Κg)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : δέμα 20 κιλών (± 1.000 σακούλες)
Είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο
πλαστικό (πολυαιθυλενίου) hdpe άριστης ποιότητας
και μεγάλης αντοχής. Η πυκνότητα σύνθεσης της
πρώτης ύλης (hdpe) κατά την επεξεργασία είναι στα
0,95γρμ/m³. Διαθέτουν ενισχυμένη (διπλή) σύραψη
στον πάτο για πλήρη στεγανότητα και αποτροπή
ανοίγματος-ξεχειλώματος. Οι κάθετες πλευρές είναι
αναδιπλούμενες (πτυχωτές πιέτες) για εξοικονόμηση
χώρου.
Πλαστικές μαύρες σακούλες κατασκευασμένες από
ανακυκλώσιμα υλικά, διαστάσεων 90 Χ 110 cm
ΠΟΙΟΤΗΤΑ: extra strong / υψηλής αντοχής.
ΠΑΧΟΣ : 80 micra ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : δέμα 20 κιλών
( 200 σακούλες) χύμα. Είναι κατασκευασμένες από
ανακυκλώσιμο πλαστικό (πολυαιθυλενίου) hdpe
άριστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής. Η
πυκνότητα σύνθεσης της πρώτης ύλης (hdpe) κατά
την επεξεργασία είναι στα 0,95γρμ/m³. Διαθέτουν
ενισχυμένη (διπλή) σύραψη στον πάτο για πλήρη
στεγανότητα και αποτροπή ανοίγματοςξεχειλώματος. Οι κάθετες πλευρές είναι
αναδιπλούμενες (πτυχωτές πιέτες) για εξοικονόμηση
χώρου.
Πλαστικές βιοδιασπώμενες σακούλες
κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμα υλικά
διαστάσεων γίγας χωρητικότητα 120l . Διαστάσεις
70 Χ 100 cm, σε συσκευασία ρολό των 10 τεμ.
Τύπου Multibag μεσαίο μέγεθος Νο2 ,συσκευασία
50 τεμ.. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 28 Χ 33 εκατοστά,
χωρητικότητας 4 λίτρων. Ιδανικά για αποθήκευση,
συντήρηση, κατάψυξη ή μεταφορά τροφίμων.
Προστατεύουν τα τρόφιμα από τις μυρωδιές και
διατηρούν τη φρεσκάδα τους. Είναι υψηλής αντοχής
και δε σκίζονται εύκολα. Από υλικό κατάλληλο για
επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Ε.Ε.
Πλαστικές μαύρες σακούλες κατασκευασμένες από
ανακυκλώσιμα υλικά, διαστάσεων 70 Χ 90 cm.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ: extra strong / υψηλής αντοχής.
ΠΑΧΟΣ : 80 micra ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ±106
γρμ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : δέμα 20 κιλών (± 189
σακούλες). Είναι κατασκευασμένες από
ανακυκλώσιμο πλαστικό (πολυαιθυλενίου) hdpe
άριστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής. Η
πυκνότητα σύνθεσης της πρώτης ύλης (hdpe) κατά
την επεξεργασία είναι στα 0,95γρμ/m³. Διαθέτουν
ενισχυμένη (διπλή) σύραψη στον πάτο για πλήρη
στεγανότητα και αποτροπή ανοίγματοςξεχειλώματος. Οι κάθετες πλευρές είναι
αναδιπλούμενες (πτυχωτές πιέτες) για εξοικονόμηση
χώρου.
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ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΚΟΡΔΟΝΙ 52*75cm

72

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Kg

73

ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

τεμ

74

ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

τεμ

75

ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ (ΜΕΓΑΛΗ)

τεμ

76

ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

συσκ/10τεμ

συσκ/100τεμ

77

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4lt

78

ΣΥΡΜΑ

τεμ

79

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛ
ΓΚΡΕΚΟ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (ΚΟΜΠΛΕ)

τεμ

80

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

81

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜIΚΡΟΙΝΕΣ
(ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)

τεμ

82

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr

τεμ

83

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ Maxi Λευκό 96x100cm
(200τμχ)

84

τεμ/4lt

Συσκ/5τεμ

τεμ
κιβ/200τεμ

τεμ

85
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ INOX 45 cm

86

ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

τεμ/1kg
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Πλαστικές βιοδιασπώμενες σακούλες
κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμα υλικά,
χρώματος μαύρου ή γκρι διαστάσεων 52Χ75CM με
κορδόνι. Χωρητικότητα 45LT, σε συσκευασία ρολό
των 10 τεμ. Έξτρα ανθεκτικές.
Πλαστικές σακούλες παντοπωλείου
βιοδιασπώμενες, κατασκευασμένες από
ανακυκλώσιμα υλικά με χερούλι. Διάσταση: 50εκ
Νο: 50: (48/30Χ50)
Σκούπα εσωτερικού χώρου, βιδωτή χωρίς κοντάρι
35cm
Σκούπα σκληρή βιδωτή χωρίς κοντάρι 35 cm.
Κατάλληλη για καθαριότητα σε σημεία όπως οι
αυλές, τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι. Εξωτερικού
χώρου, κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό PP
και PVC, ώστε να αντέχει στο χρόνο και σε
δύσκολες συνθήκες του περιβάλλοντος.
Από χόρτο υψηλής αντοχής, να μην μαδάει , να
σκουπίζει ομοιόμορφα και με ενσωματωμένο ξύλινο
κοντάρι . Για χρήση εξωτερικού χώρου (δρόμουκήπου). Συνολικό ύψος: 140cm (περίπου)
Σκούφος ελαστικός χωρίς γείσο μιας χρήσης λευκός
η μαύρος, συσκευασία 100 τεμαχίων
Αποτελεσματικό στεγνωτικό και λαμπρυντικό υγρό
πλυντηρίου πιάτων και ποτηριών για ξέπλυμα και
γυάλισμα ποτηριών και σκευών. Κατάλληλο για
χρήση σε όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια.
Συσκευασία 4 λίτρων
Χοντρό σύρμα ανοξείδωτο, κατάλληλο για τον
καθαρισμού σκευών, να μην σκουριάζει.
Συσκευή με γκαζάκι 500ml κομπλέ
Σφουγγαράκια υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια
επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση
υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την
άλλη (πράσινη) με φίμπρα για μηχανική δράση και
δυνατό τρίψιμο. Ιδανικό για γενική καθαριότητα στο
χώρο της κουζίνας. Πολύ δυνατό, πολύ ανθεκτικό,
να διαρκεί πολύ, να μην ξεφτίζει και να μην
σκουριάζει. Διαστάσεων 14x7cm. Συσκευασία 5
τεμαχίων
Σφουγγαρίστρα βιδωτή με 100% Μικροίνες (χοντρό
πάσο)
Σφουγγαρίστρα νήματος βιδωτή χοντρό πάσο
επαγγελματική 290 γρ.
Σφουγγαρίστρα νήματος βιδωτή επαγγελματική 350
γρ.
Maxi Τραπεζομάντηλο Λευκό 96x100cm
επαγγελματικής χρήσης. Διατίθεται σε κιβώτιο των
200 τεμαχίων.
Υαλοκαθαριστήρας επαγγελματικός με βάση και
λαβή για κονταρι, μήκους 45 cm. Διαιρούμενος,
Ανοξείδωτος κομπλέ Ολόκληρο σετ (λαβή-βάση+
ράγα προσαρμογής+ λάστιχο)
Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 1lt κατάλληλο να
διαλύει αμέσως λίπη, κατάλοιπα τροφίμων, πουρί,
ακαθαρσίες και όλα τα οργανικά υλικά, χωρίς να
βλάπτει πλαστικούς σωλήνες, λάστιχα, και
φλάντζες.
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87

ΥΓΡΟ ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΛΙΠΗ 1LT.

τεμ/1Lt

88

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

τεμ/500ml

89

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 1lt

τεμ/1lt

90

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4
lt

τεμ/4lt

91

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ

τεμ/1lt

92

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

τεμ/5lt

93

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt

τεμ/4lt

94

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt

τεμ/4lt

95

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt ΜΕ ΞΥΔΙ

τεμ/4lt

96

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4lt

τεμ/4lt

97

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1lt

τεμ/1lt

98

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ

τεμ/450ml
Σελίδα 54 από 80

Τιµή pH 13-14, υπερσυμπυκνωμένο ισχυρά
αλκαλικό καθαριστικό υψηλού αφρισμού χωρίς
χρωστικές & άρωμα, με έντονες απολιπαντικές
ιδιότητες για τον καθαρισμό επιφανειών που
αντέχουν σε αλκαλικά καθαριστικά. Η ειδανική
σύνθεσή του το κάνει ιδανικό για την απομάκρυνση
πολύ δύσκολων οργανικών ρίπων, όπως καμένα
λίπη, καρβουνίλα από ψησταριές, γκριλ, φούρνους,
φριτέζες, σκεύη τηγανίσματος και κυρίως
απορροφητήρες. Εφαρμόζεται κυρίως σε
επαγγελματικά εξαρτήματα κουζίνας από
ανοξείδωτο, αλλά και σε μηχανολογικό εξοπλισμό,
ψυκτικούς θαλάμους, βιομηχανικούς φούρνους.
Ειδικό καθαριστικό προϊόν με διαλύτες για να
αφαιρεί χρωστικές ουσίες από λείες επιφάνειες όπως
πόρτες, τοίχους, τζάμια, γραφεία, θρανία, πίνακες
κλπ. Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα σημάδια από
μαρκαδόρους, πλαστικά χρώματα, στυλό διαρκείας,
μολύβια, μπογιές & σπρέι σε τοίχους από μάρμαρο,
γρανίτη, ανοξείδωτο, αλουμίνιο. Συσκευασία σε
σπρέι 500ml
Υγρό καθαρισμού αλάτων με ψεκαστήρα,
Συσκευασία 1 lt.
Σε διάφορα αρώματα. Χωρίς χλώριο. Κατάλληλο
για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο,
φορµάικες πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους
κλπ. Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα διαλυτότητα
1/100. Η συσκευασία να διαθέτει ετικέτα µε οδηγίες
χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ
άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία. Συσκευασία 4 lt
Υγρό σαµπουάν καθαριστικό για χαλιά, µοκέτες.
∆εν χρειάζεται ξέβγαλµα και δεν αφήνει
υπολείµµατα, καθαρίζει σε βάθος Συσκευασία των 1
lt.
Καθαριστικό και Απολυμαντικό υγρό πλυσίματος,
άφλεκτο, μη πτητικό, χαμηλού αφρισμού. Ουδέτερο
προιόν για χειρονακτικό καθαρισμό. Καταπολεμά
όλους τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς. Σκοτώνει
το 99,99% των μικροβίων. Συσκευασία των 5lt
Υγρό κρεμοσάπουνο με pH φιλικό με το δέρμα,
περιποιείται τα χέρια κατά το πλύσιμο χωρίς να τα
ξεραίνει. Συσκευασία 4lt.
Απορρυπαντικό πιάτων (επαγ/κό ) με ενεργά
συστατικά για να διαλύει λίπη και πρωτεΐνες και
συστατικά που απομακρύνουν τα άλατα. Με άρωμα,
ουδέτερο ph, φιλικό για τα χέρια και πώμα
ασφαλείας. Συσκευασία 4lt
Συμπυκνωμένο υγρό πίατων με Ξύδι. -Με ενεργά
συστατικά που διαλύουν τα λίπη και τις πρωτεϊνες.
Συσκευασία 4lt
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων ( επαγ/κό ) με
ενεργά συστατικά για να διαλύει λίπη και πρωτεΐνες
και συστατικά που απομακρύνουν τα άλατα.
Αντιστατικό κατά της σκόνης, αντιρρυπαντικό, δεν
αφήνει σηµάδια και θάµπωµα σε φιάλη με
ψεκαστήρα. Συσκευασία 1000 ml.
Υδροχλωρικό οξύ 450ml σε διάλυμα κατάλληλο για
καθαρισμό αλάτων και πουρί για λεκάνες wc.
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99
100
101
102

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ
ΚΟΝΤΑΡΙ
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO
ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ
ΦΙΑΛΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛΓΚΡΕΚΟ Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 500 ml

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ/500 ml

103

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG

τεμ/1KG

104

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450gr

τεμ/450gr

105

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.

τεμ/200gr.

106

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ

τεμ/450gr.

107

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

κυτ/90τεμ

108

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
1Χ4000τεμ

κιβ/4000τεμ

109

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ

110

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lt

τεμ/4lt

111

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1lt

τεμ/1lt

συσκ/4000τεμ

Σελίδα 55 από 80

Μεταλλικό γαλβανισμένο ορθοπεδικό φαράσι
βαρέου τύπου με κοντάρι.
Πλαστικό με εργονομικό κοντάρι όρθιο
Φιάλη μικρή βουτανίου. Συσκευασία των 190 γρ.
Φιάλη βουτανίου τύπου Ελ Γκρέκο ή ισοδύναμο.
Συσκευασία των 500 γρ.
Επαγγελματικό 2φυλλο, ύψος ρολού 20-24εκ.
Βάρος 1KG
Επαγγελματικό 2φυλλο, ύψος ρολού 20-24 εκ.
βάρος 450gr.
Α' ποιότητας από καθαρή κυτταρίνη, τριών (3)
φύλλων λευκό, απαλό, βάρος 200 gr, σε
συσκευασίες των 8, 12 ή 24 τεμ.
Χαρτί Υγείας -Επαγγελματικό 450γρ- Ποιότητα:
70% Χημικός Πολτός -Λευκότητα: 70%- Μέτρα:
129- Βάρος Ρολού: 450γρ-Διάμετρος Ρολού: 19εκΔίφυλλο, Γκοφρέ-Διάμετρος Core: 6,3εκ-Ύψος
Ρολού: 9,6εκ-Συσκευασία: 12 Ρολά-Παλέτα(120εκ x
100εκ x 220εκ)
Χαρτομάντηλα επιτραπέζια σε κουτι 90, 2-φυλλων
βάρους ~110 γρ.
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου λευκές, για
επαγγελματική χρήση, απαλές και απορροφητικές.
Διαστάσεων 24x24cm. Συσκευασία 4000 τεμ.
Α΄ ποιότητας Ζικ-ζακ, απαλές, απορροφητικές σε
κιβώτιο των 16πακ. 250γρ/πακ. Συσκευασία
κιβωτίου 4000 τεµ.
Παχύρρευστη µε λευκαντικούς παράγοντες µε
περιεκτικότητα >4,5%. Κατάλληλη για καθαρισµό,
απολύµανση και λεύκανση. Σύµφωνη µε τις οδηγίες
της Ε.Ε. Να διαθέτει έγκριση Ε.Ο.Φ. Συσκευασία 4
lt. Άοσμη
Παχύρρευστη µε λευκαντικούς παράγοντες µε
περιεκτικότητα >4,5% με άρωμα. Κατάλληλη για
καθαρισµό, απολύµανση και λεύκανση. Σύµφωνη
µε τις οδηγίες της Ε.Ε. Να διαθέτει έγκριση Ε.Ο.Φ.
Συσκευασία 1lt.
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4 . Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι ΚΟ Τ Ι Μ ΟΛΟ Γ Ι Ο
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το Δήμο
Πολυγύρου και τα Νομικά του Πρόσωπα και παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:
ΟΜΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

2

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ
14 μ
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΌ ΧΩΡΟΥ 400ml
ΓΑΝΤΙΑ LATEX
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΓOYNAKI ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ- ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (35 cm) ΚΟΜΠΛΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ
(35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΑΦ ΒΡΕΚΤΗΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (35cm)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΡΕΣΑ
ΕNTOMOKTONO 300ml
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
ΛΑΒΙΔΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΙΓΚΑΛ
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 cm
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
250ML
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 330ML
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΙΝΙ 42Χ50cm ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ 50X55 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 70 Χ 90 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90 Χ 110 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Τεμ

38

3

114

Τεμ/ 1lt

680

6,5

4420

Τεμ/14μ

14

7

98

Τεμ

5

13

65

Τεμ/400ml
Συσκ/100τεμ
Συσκ/100τεμ

60
500
200

1,5
13
15

90
6500
3000

Τεμ

12

12

144

Τεμ

8

5

40

Τεμ

2

7

14

Τεμ
Τεμ/ 300ml
Τεμ
Συσκ/ 400τεμ
Τεμ

5
50
8
25
100

60
3
4,5
5
1,9

300
150
36
125
190

Τεμ
Τεμ
Τεμ
Συσκ/50τεμ

2
28
80
400

6,5
3,3
16
10

13
92,4
1280
4000

Τεμ
Τεμ/350ml
Τεμ.
Τεμ

140
500
6
6

1,5
1
5,00
14,5

210
500
30
87

Συσκ/50τεμ
Συσκ/50τεμ
Συσκ/100τεμ

600
200
10

6
7
4

3600
1400
40

Συσκ/ 20τεμ

4000

2,2

8800

Κιλό

4000

1,9

7600

Κιλό

7000

1,4

9800

Κιλό
Συσκ/10τεμ

10000
5000

1,4
3,3

14000
16500

Σελίδα 56 από 80
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

52*75cm
ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
(ΜΕΓΑΛΗ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (ΚΟΜΠΛΕ)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr
ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 1lt
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lt
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1lt
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO
ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ
ΦΙΑΛΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛΓΚΡΕΚΟ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 500
ml
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450gr
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lit
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1lt

Τεμ
Τεμ

120
60

1,2
3,5

144
210

Τεμ

300

6

1800

Τεμ

4

35

140

Συσκ/5τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ/1lt
Τεμ/1lt
Τεμ/4lt

120
200
90
40
65
300

0,7
2,15
3,3
3,7
2,3
7,00

84
430
297
148
149,5
2100

Τεμ/5KG
Τεμ/4lt
Τεμ/4lt
Τεμ/1lt
Τεμ/450ml

15
110
120
300
350

20,5
3,4
2,95
1,6
0,5

307,5
374
354
480
175

Τεμ
Τεμ
Τεμ/190γρ

60
100
40

15
1,5
0,9

900
150
36

Τεμ/500gr
Τεμ/1KG
Τεμ/450gr
Τεμ/200gr
Κυτ/90τεμ
Συσκ/4000τεμ
Τεμ/4lit
Τεμ/1lt

80
1000
700
6500
200
120
470
200

7
2,25
0,98
0,45
1
11
6,5
2,5
ΚΑΘΑΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

560
2250
686
2925
200
1320
3055
500

45343

103.013,40
19.405,66
1.329,39
123.748,45

ΟΜΑΔΑ 2
ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 kg
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100mX30cm
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1lit
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 7,5
ΚΙΛΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 14m
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 1L

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

49

4,00

196,00

34
80
412

6,50
6,00
6,50

221,00
480,00
2678,00

Τεμ

49

15,00

735,00

Τεμ./14m
Τεμ/1lit

32
20

10,50
5,00

336,00
100,00

Μ/Μ
Tεμ./2,5
κιλα
Τεμ.
Τεμ/1lit
Τεμ/1lit
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8
9
10
11
12
13
14
20
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4L
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ (100 ΤΕΜ)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
2L
ΑΠΟΣΜΙΝΗ 425ml
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΟΜΠΛΕ
ΓΑΝΤΙΑ LATEX MEDIUM & LARGE
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΗΚΑ) 1kg
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΡΕΣΑ 25L
ENTOMOKTONO 300ml
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 750ml
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ KOΜΠΛΕ 15/20L
ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 50m ΡΟΛΟ
ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 750ml
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4lt
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 350ml
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80cm
ΠΙΓΚΑΛ
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΙΝΙ 42Χ50cm ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ 50X55 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90Χ110cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 70 Χ 90 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
52*75cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ πακ/50τεμ
ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 35 cm
ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 35cm
ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
(ΜΕΓΑΛΗ) 140cm
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ 4lt
ΣΥΡΜΑ
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr

Τεμ/4lit

44

6,40

281,60

Τεμ/100τεμ

72

13,00

936,00

Τεμ/2lt

39

6,20

241,80

Τεμ.

34

2,80

95,20

Τεμ

16

13,00

208,00

Συσκ/100τεμ
Τεμ

216
32

13,00
4,50

2808,00
144,00

6

60,00

360,00

Τεμ./300ml
Τεμ/750ml
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ.
Τεμ./4lt
Συσκ/50 τμχ
Τεμ.
συσκ/60τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ.
Τεμ.
Συσκ/100τεμ

15
135
22
24
22
20
27
27
66
100
26
330
30
98
18
13
10

3,00
1,60
4,50
1,90
1,90
3,30
5,50
4,00
4,50
10,00
5,50
1,30
1,50
1,00
14,50
5,00
4,00

45,00
216,00
99,00
45,60
41,80
66,00
148,50
108,00
297,00
1000,00
143,00
429,00
45,00
98,00
261,00
65,00
40,00

Συσκ/20τεμ

450

2,20

990,00

Κιλο

230

1,90

437,00

Κιλο

130

1,40

182,00

Κιλο

230

1,40

322,00

Συσκ/10τεμ

342

3,00

1026,00

Κιλο
Συσκ/50τεμ
Τεμ
Τεμ

82
35
37
30

5,50
1,50
1,20
3,50

451,00
52,50
44,40
105,00

Τεμ.

11

6,00

66,00

Τεμ/4lt

30

17,00

510,00

Τεμ.
Συσκ/100τεμ
Συσκ/5τεμ
Τεμ

110
10
100
96

0,50
5,50
0,70
2,15

55,00
55,00
70,00
206,40

Τεμ.
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr
ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ1 lit
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 1 lit
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lit
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000 ml
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΟΡΘΙΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450gr

Τεμ
Τεμ/1lt
Τεμ/1lit
Τεμ/4lit
Τεμ/1lit
Τεμ/4lit
Τεμ/4lit
Τεμ/1000ml
Τεμ/450ml
Τεμ
Τεμ/1KG
Τεμ/450gr

34
11
20
179
15
71
80
80
188
27
225
285

3,30
3,70
2,30
7,00
4,95
3,40
2,95
1,60
0,50
1,50
2,25
0,98

112,20
40,70
46,00
1253,00
74,25
241,40
236,00
128,00
94,00
40,50
506,25
279,30

60

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.

Τεμ/200gr

2100

0,45

945,00

61

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

Κυτ/90τεμ

490

1,00

490,00

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ

Κιβ/4000τεμ

78

11,00

858,00

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lit
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1lt

Τεμ/4lit
Τεμ/1lt

206
295

6,50
2,50
ΚΑΘΑΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1339,00
737,50

62
63
64

8425

24.991,90
3.769,92
557,03
29.318,85

ΟΜΑΔΑ 3
ΚΕΔΗΠΟ
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1 lit

2
3
4
5

12

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit
ΓΑΝΤΙΑ LATEX LARGE
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100mX30cm
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ 14
μ.
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
2lt
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΟΜΠΛΕ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 400 ml
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ml
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΤΥΠΟΥ)
ΠΑΠΙ 750 ml
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ

13
14
15
16

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4lt.
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

6
7
8
9
10
11

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Τεμ/1lit

30

6

180

Τεμ./1l
Τεμ/4lit
Συσκ/100ΤΕΜ
Τεμ

60
10
100
10

6,5
3,4
13
6,5

390
34
1300
65

Τεμ

10

10,5

105

Τεμ

4

6,2

24,8

Τεμ

5

13

65

Τεμ
Τεμ

5
5

1,5
3

7,5
15

Τεμ

20

1,6

32

Τεμ

5

1,9

9,5

Τεμ
Τεμ
Συσκ/50 τμχ
Συσκ

5
4
20
100

3,3
4,5
10
1,3

16,5
18
200
130
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΙΓΚΑΛ
ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90Χ110cm
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΪΝΕΣ ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ
ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lt
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000 ml
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.

Τεμ
Τεμ
Συσκ/100ΤΕΜ
Συσκ/100ΤΕΜ

100
6
3
3

1
5
6
4

Κιλο
Συσκ/100τεμ
Τεμ
Συσκ/5τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ

50
3
5
50
10
5
40
6
50
20
10
200
400
1354

1,4
5,5
1,2
0,7
3,5
3,7
7
2,95
1,6
0,5
1,5
2,25
0,45
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

100
30
18
12
70
16,5
6
35
35
18,5
280
17,7
80
10
15
450
180
3.966,00
446,88
126,24
4.539,12

ΟΜΑΔΑ 4
‘Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 Kg
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100mX30cm
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΑΦ ΒΡΕΚΤΗΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ
(35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4lt
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1lt
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4lt
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ
14 μ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ (τεμ 100)
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΟΜΠΛΕ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 400ml
ΓOYNAKI ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ- ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (35 cm) ΚΟΜΠΛΕ
ΓΑΝΤΙΑ LATEX
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΗ)

Μ/Μ
τεμ/2,5 κg
τεμ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
10
20

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
4
6,5

ΔΑΠΑΝΗ
40
130

tem

60

3

180

τεμ

20

7

140

τεμ

30

5

150

τεμ
τεμ
τεμ/1lit
τεμ/4lit
τεμ/1lit
τεμ/4lit

18
10
400
200
200
150

1,5
27
6,5
16,5
6
16,5

27
270
2600
3300
1200
2475

τεμ/14μ

70

10,5

735

συσκ/100τεμ

8

13

104

τεμ
τεμ

20
20

13
1,5

260
30

τεμ
Συσκ/100ΤΕΜ
Συσκ/100ΤΕΜ
συσκ/2τμχ

16
160
40
200

12
13
15
1

192
2080
600
200
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΡΕΣΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC ΤΥΠΟΥ
(ΠΑΠΙ) 750ml
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙΔΩΤΗ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 cm
ΠΙΓΚΑΛ
ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 330ML
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΙΝΙ 42Χ50cm ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ 50X55 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90 Χ 110 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
70*100cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 70 Χ 90 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
52*75cm
ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ 4lt
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (ΚΟΜΠΛΕ)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜIΚΡΟΙΝΕΣ (ΧΟΝΤΡΟ
ΠΑΣΟ)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Maxi Λευκό
96x100cm (200τμχ)
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ INOX 45 cm
ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lt
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt ΜΕ ΞΥΔΙ
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1lt
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO

τεμ

20

60

1200

τεμ/750ml
τεμ
συσκ/400τμχ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
συσκ/50τεμ
τεμ/300m
συσκ/60τμχ
τεμ
τεμ
τεμ.
τεμ.
συσκ/100τεμ
συσκ/100τεμ
συσκ/50 τεμ

80
50
20
16
90
70
12
50
500
10
100
60
600
20
40
20
30
150

1,6
4,5
5
1,5
1,9
1,9
6,5
3,3
10
5,5
1,3
1,5
1
14,5
5
6
4
7

128
225
100
30
171
133
78
165
5000
55
130
90
600
290
200
120
120
1050

συσκ/20τεμ

700

2,2

1540

κιλό

1000

1,9

1900

κιλο

150

1,4

210

συσκ/10τεμ

300

3,5

1050

κιλο

100

1,4

140

συσκ/10τεμ
τεμ
τεμ

600
150
100

3
1,2
3,5

1800
180
350

τεμ/4 lt

3

17

51

τεμ
συσκ/5τεμ

8
400

35
0,7

280
280

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

70
50
50
50

3,5
2,15
3,3
3,3

245
107,5
165
165

συσκ/ 200τμχ
τεμ
Τεμ/ 1 lit
τεμ/500ml
Τεμ/ 4 lt
τεμ/1lt
Τεμ/4 lt
συσκ/4 lt
τεμ/4lt
τεμ/1lt
τεμ
τεμ

4
10
200
30
400
25
200
40
60
150
150
50

15
6,5
3,7
6
7
4,95
3,4
3,5
2,95
1,6
0,5
1,5

60
65
740
180
2800
123,75
680
140
177
240
75
75
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ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lt
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1lt

τεμ
τεμ/1kg
τεμ/200gr
Τεμ/ 450gr
κιβ/4000τεμ
τεμ/4lt
τεμ/1lt

100
700
10000
30
70
400
100
20040

0,9
2,25
0,45
14
11
6,5
2,5
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

90
1575
4500
420
770
2600
250
48.622,25
6.680,94
1.247,10
56.550,29

ΟΜΑΔΑ 5
‘Β ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΑΦ ΒΡΕΚΤΗΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 lt
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4lt
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ
14 μ
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΟΜΠΛΕ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 400ml
ΓOYNAKI ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ- ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (35 cm) ΚΟΜΠΛΕ
ΓΑΝΤΙΑ LATEX
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΡΕΣΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC ΤΥΠΟΥ (ΠΑΠΙ)
750ml
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙΔΩΤΗ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 cm
ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 330ML
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΙΝΙ 42Χ50cm ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Τεμ

10

3

30

Τεμ

8

7

56

Τεμ
Τεμ
Τεμ/1lit
Τεμ/4lit
Τεμ/4lit

15
8
300
150
100

5
27
6,5
16,5
16,5

75
216
1950
2475
1650

Τεμ/14μ

15

10,5

157,5

Τεμ
Τεμ

10
20

13
1,5

130
30

Τεμ
συσκ/100τεμ
συσκ/100τεμ

12
300
50

12
13
15

144
3900
750

Τεμ

8

60

480

Τεμ
Τεμ
συσκ/400τμχ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Συσκ/ 50τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ.
Συσκ/100τεμ
συσκ/100τεμ
συσκ/ 50τεμ

80
30
7
10
25
25
20
20
200
80
400
14
10
10
80

1,6
4,5
5
1,5
1,9
1,9
6,5
3,3
10
1,5
1
14,5
6
4
7

128
135
35
15
47,5
47,5
130
66
2000
120
400
203
60
40
560

συσκ/20τεμ
Κιλο

500
50

2,2
1,9

1100
95
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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ 50X55 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90 Χ 110 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
70*100cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
52*75cm
ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (ΚΟΜΠΛΕ)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜIΚΡΟΙΝΕΣ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ INOX 45 cm
ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 1lt
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lt
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1 lt
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO
ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lt
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1lt

Κιλο

40

1,4

56

συσκ/10τεμ

200

3,5

700

συσκ/10τεμ
Τεμ
Τεμ

90
30
20

3
1,2
3,5

270
36
70

Τεμ/190γρ.
συσκ/5τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ/1lt
τεμ/500ml
Τεμ/1lt
Τεμ/4lt
Τεμ/1lt
Τεμ/4lt
Τεμ/4lt
Τεμ/1lt
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ/1KG
Τεμ/200gr
Τεμ/450gr
Κυτ/90τεμ
Κιβ/4000τεμ
Τεμ/4lit
Τεμ/1lt

20
80
16
16
16
10
100
40
45
200
10
200
80
100
120
20
50
450
3000
40
10
140
100
150
7960

35
0,7
3,5
2,15
3,3
6,5
3,7
6
2,3
7
4,95
3,4
2,95
1,6
0,5
1,5
0,9
2,25
0,45
14
1
11
6,5
2,5
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

700
56
56
34,4
52,8
65
370
240
103,5
1400
49,5
680
236
160
60
30
45
1012,5
1350
560
10
1540
650
375
28.193,20
3.303,17
865,80
32.362,17

ΟΜΑΔΑ 6
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100mX30cm
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ 14m
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 10lt
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΗ)

7
8
9

ΓΑΝΤΙΑ LATEX
ΕNTOMOΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΦΙΔΑΚΙ 1Χ10
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

10

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ

Μ/Μ
τεμ
τεμ
τεμ/14μ
τεμ/10lt

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
100
40
31
14

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
6,5
6,5
10,5
35

ΔΑΠΑΝΗ
650
260
325,5
490

τεμ
συσκ/2 τμχ
συσκ/100
τεμ
συσκ/10τεμ
τεμ
συσκ/
400τεμ

5
60

13
1

65
60

200
160
35

13
1,5
18

2600
240
630

40

5

200
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 2lt
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
ΚΟΥΠΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
12,7cm
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 50m Ρολό
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 25lt
ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 250ML
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 330ML
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ
42Χ50cm ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50 Χ 55cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 70Χ90cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 90Χ110cm
ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ 4lt
ΣΥΡΜΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 1lt
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lt
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000 ml
ΥΓΡΟ ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΗ 1LT.
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO
ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450gr
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1Χ4000τεμ
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lt

τεμ/2lt
τεμ
τεμ
τεμ
Συσκ/100
τεμ
τεμ.
τεμ
τεμ/25lt
τεμ/750ML
συσκ/τεμ 50
τεμ
τεμ
τεμ/350ml
τεμ
συσκ./100
τεμ
συσκ/50τεμ
συσκ/50τεμ

32
200
40
300

2,5
1,9
3,3
2,5

80
380
132
750

200
400
80
20
200
80
20
200
20
400

6,5
1,5
5,5
4
4
10
1,5
1,5
1
1,2

1300
600
440
80
800
800
30
300
20
480

30
200
200

6
6
7

180
1200
1400

συσκ/20τεμ
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ
συσκ/100τεμ

600
200
1200
1200
200
20

2,2
1,9
1,4
1,4
1,2
5,5

1320
380
1680
1680
240
110

Τεμ./ 4lt
τεμ.
συσκ/5τεμ
τεμ
τεμ/1lt
τεμ/4lt
τεμ/4lt
τεμ/4lt
τεμ/4lt
τεμ/1000ml
τεμ/1lt
τεμ
τεμ/190γρ
τεμ/450gr
τεμ/200gr
κιβ/4000τεμ
τεμ/4lt

10
400
400
100
160
200
10
200
10
62
100
42
20
1000
12000
200
248
21889

17
0,5
0,7
2,15
2,3
7
3,4
2,95
15
1,6
4,5
1,5
0,9
0,98
0,45
11
6,5
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

170
200
280
215
368
1400
34
590
150
99,2
450
63
18
980
5400
2200
1612
34.131,70
6.824,57
341,76
41.298,03

Οι ανωτέρω τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου
σε αντίστοιχα είδη, χωρίς ατέλεια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο
του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική
απάντηση τους].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΕ
1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

2 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
3 ΡΟΛΟ 14 μ
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
5 ΑΡΩΜΑΤΙΚΌ ΧΩΡΟΥ 400ml
6 ΓΑΝΤΙΑ LATEX
7 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΓOYNAKI ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ- ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (35 cm) ΚΟΜΠΛΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ
9 (35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΑΦ ΒΡΕΚΤΗΡΑ 10 ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (35cm)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ
11 ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΡΕΣΑ
12 ΕNTOMOKTONO 300ml
13 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
14 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
15 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
16 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
ΛΑΒΙΔΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΙΓΚΑΛ
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 cm
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
250ML
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
330ML
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 42Χ50cm ΓΙΑ
ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ 50X55 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 70 Χ 90 cm

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμ

38

Τεμ/ 1lt

680

Τεμ/14μ

14

Τεμ
Τεμ/400ml
Συσκ/100τεμ
Συσκ/100τεμ

5
60
500
200

Τεμ

12

Τεμ

8

Τεμ

2

Τεμ
Τεμ/ 300ml
Τεμ
Συσκ/ 400τεμ
Τεμ

5
50
8
25
100

Τεμ
Τεμ
Τεμ
Συσκ/50τεμ
Τεμ
Τεμ/350ml
Τεμ.
Τεμ

2
28
80
400
140
500
6
6

Συσκ/50τεμ

600

Συσκ/50τεμ
Συσκ/100τεμ

200
10

Συσκ/ 20τεμ

4000

Κιλό

4000

Κιλό

7000
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ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
30 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90 Χ 110 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
31 52*75cm
32 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
33 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
34 (ΜΕΓΑΛΗ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ Ή
35 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (ΚΟΜΠΛΕ)
36 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
37 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr
38 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr
39 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
40 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 1lt
41 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lt
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
42 ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
43 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt
44 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
45 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1lt
46 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
47 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
48 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO
49 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ
ΦΙΑΛΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛΓΚΡΕΚΟ Ή
50 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 500 ml
51 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG
52 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450gr
53 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.
54 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
55 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ
56 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lit
57 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1lt

Κιλό

10000

Συσκ/10τεμ
Τεμ
Τεμ

5000
120
60

Τεμ

300

Τεμ
Συσκ/5τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ/1lt
Τεμ/1lt
Τεμ/4lt

4
120
200
90
40
65
300

Τεμ/5KG
Τεμ/4lt
Τεμ/4lt
Τεμ/1lt
Τεμ/450ml

15
110
120
300
350

Τεμ
Τεμ
Τεμ/190γρ

60
100
40

Τεμ/500gr
Τεμ/1KG
Τεμ/450gr
Τεμ/200gr
Κυτ/90τεμ
Συσκ/4000τεμ
Τεμ/4lit
Τεμ/1lt

80
1000
700
6500
200
120
470
200
45343

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 2
ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ
Tεμ./2,5
κιλα

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 kg
1
Τεμ.
2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100mX30cm
Τεμ/1lit
3 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1lit
Τεμ/1lit
4 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 7,5
Τεμ
5 ΚΙΛΑ
Σελίδα 67 από 80

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
49
34
80
412
49
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Τεμ./14m
6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 14m
Τεμ/1lit
7 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 1L
Τεμ/4lit
8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4L
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Τεμ/100τεμ
9 ΠΙΑΤΩΝ (100 ΤΕΜ)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Τεμ/2lt
10 ΡΟΥΧΩΝ 2L
Τεμ.
11 ΑΠΟΣΜΙΝΗ 425ml
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
Τεμ
12 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΟΜΠΛΕ
Συσκ/100τεμ
13 ΓΑΝΤΙΑ LATEX MEDIUM & LARGE
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ
ΠΛΥΣΗΣ
(ΤΥΠΟΥ
ΕΥΡΗΚΑ)
1kg
Τεμ
14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ
Τεμ.
20 ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΡΕΣΑ 25L
Τεμ./300ml
15 ENTOMOKTONO 300ml
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ)
Τεμ/750ml
16 750ml
Τεμ
17 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Τεμ
18 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ)
Τεμ
19 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
Τεμ
21 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ KOΜΠΛΕ 15/20L
Τεμ
22 ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 50m ΡΟΛΟ
ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
Τεμ.
23 750ml
Τεμ./4lt
24 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4lt
Συσκ/50 τμχ
25 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 50τεμ/πακέτο
Τεμ.
26 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
συσκ/60τεμ
27 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ
ΜΕ
ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
Τεμ
28
Τεμ
29 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 350ml
Τεμ.
30 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80cm
Τεμ.
31 ΠΙΓΚΑΛ
Συσκ/100τεμ
32 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Συσκ/20τεμ
33 ΜΙΝΙ 42Χ50cm ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ
Κιλο
34 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ 50X55 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
Κιλο
35 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90Χ110cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
Κιλο
36 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 70 Χ 90 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
Συσκ/10τεμ
37 52*75cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ
Κιλο
38 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Συσκ/50τεμ
39 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ πακ/50τεμ
ΣΚΟΥΠΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
35
cm
Τεμ
40
Τεμ
41 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 35cm
ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
Τεμ.
42 (ΜΕΓΑΛΗ) 140cm
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Τεμ/4lt
43 ΠΙΑΤΩΝ 4lt
Σελίδα 68 από 80

32
20
44
72
39
34
16
216
32
6
15
135
22
24
22
20
27
27
66
100
26
330
30
98
18
13
10
450
230
130
230
342
82
35
37
30
11
30
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ΣΥΡΜΑ
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr
ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 1lit
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 1lit
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4lit
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lit
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4lit
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000 ml
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΟΡΘΙΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450gr
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.

61 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
62 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ
63 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lit
64 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1lt

Τεμ.
Συσκ/100τεμ
Συσκ/5τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ/1lt
Τεμ/1lit
Τεμ/4lit
Τεμ/1lit
Τεμ/4lit
Τεμ/4lit
Τεμ/1000ml
Τεμ/450ml
Τεμ
Τεμ/1KG
Τεμ/450gr
Τεμ/200gr

110
10
100
96
34
11
20
179
15
71
80
80
188
27
225
285
2100

Κυτ/90τεμ

490

Κιβ/4000τεμ
Τεμ/4lit
Τεμ/1lt

78
206
295
8425

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 3
ΚΕΔΗΠΟ
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1 lit
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμ/1lit

30

Τεμ./1l
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
Τεμ/4lit
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit
Συσκ/100ΤΕΜ
ΓΑΝΤΙΑ LATEX LARGE
Τεμ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100mX30cm
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Τεμ
ΡΟΛΟ 14 μ.
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Τεμ
ΡΟΥΧΩΝ 2lt
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
Τεμ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΟΜΠΛΕ
Τεμ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 400 ml
Τεμ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ml
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC
Τεμ
(ΤΥΠΟΥ) ΠΑΠΙ 750 ml
Τεμ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ
Τεμ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
Σελίδα 69 από 80

60
10
100
10
10
4
5
5
5
20
5
5

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
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25
26
27

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4lt.
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΙΓΚΑΛ
ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90Χ110cm
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΪΝΕΣ ΧΟΝΤΡΟ
ΠΑΣΟ
ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lt

28
29
30
31
32
33

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000 ml
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Τεμ
Συσκ/50 τμχ
Συσκ
Τεμ
Συσκ/100ΤΕΜ
Συσκ/100ΤΕΜ

4
20
100
100
6
3
3

Κιλο
Συσκ/100τεμ
Τεμ
Συσκ/5τεμ

50
3
5
50

Τεμ
Τεμ
Τεμ

10
5
40

Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ

6
50
20
10
200
400
1354

Τεμ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 4
‘Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 Kg
2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100mX30cm
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΑΦ ΒΡΕΚΤΗΡΑ 4 ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ
5 (35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑΣ
7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
8 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
9 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4Λ
10 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1lt
11 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4lt
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
12 ΡΟΛΟ 14 μ
13 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ

Μ/Μ
τεμ/2,5 κg
τεμ

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
10
20

τεμ

60

τεμ

20

τεμ

30

τεμ

18

τεμ
τεμ/1lit
τεμ/4lit
τεμ/1lit
τεμ/4lit

10
400
200
200
150

τεμ/14μ
συσκ/100τεμ

70
8

Σελίδα 70 από 80
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14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (τεμ 100)
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΟΜΠΛΕ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 400ml
ΓOYNAKI ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ- ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (35 cm) ΚΟΜΠΛΕ
ΓΑΝΤΙΑ LATEX
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΗ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΡΕΣΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC ΤΥΠΟΥ
(ΠΑΠΙ) 750ml
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙΔΩΤΗ
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 cm
ΠΙΓΚΑΛ
ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
330ML
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 42Χ50cm ΓΙΑ
ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ 50X55 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90 Χ 110 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
70*100cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 70 Χ 90 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
52*75cm
ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ 4lt
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (ΚΟΜΠΛΕ)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜIΚΡΟΙΝΕΣ (ΧΟΝΤΡΟ
ΠΑΣΟ)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr

τεμ
τεμ

20
20

τεμ
Συσκ/100ΤΕΜ
Συσκ/100ΤΕΜ
συσκ/2τμχ

16
160
40
200

τεμ

20

τεμ/750ml
τεμ
συσκ/400τμχ

80
50
20

τεμ
τεμ
τεμ
tem
τεμ
συσκ/50τεμ
τεμ/300m
συσκ/60τμχ
τεμ
τεμ
τεμ.
τεμ.
συσκ/100τεμ
συσκ/100τεμ

16
90
70
12
50
500
10
100
60
600
20
40
20
30

συσκ/50 τεμ

150

συσκ/20τεμ

700

κιλό

1000

κιλο

150

συσκ/10τεμ

300

κιλο

100

συσκ/10τεμ
τεμ
τεμ

600
150
100

τεμ/4l

3

τεμ
πακ/5τεμ

8
400

τεμ
τεμ
τεμ

70
50
50
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54 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Maxi
55 Λευκό 96x100cm (200τμχ)
56 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ INOX 45 cm
57 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
58 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
59 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lt
60 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ
61 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt
62 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt ΜΕ ΞΥΔΙ
63 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
64 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1lt
65 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
66 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO
67 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ
68 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG
69 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
70 ΘΗΚΕΣ
71 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ
72 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lt
73 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1lt

τεμ

50

συσκ/ 200τμχ
τεμ
1 lit
τεμ/500ml
4 lt
τεμ/1lt
4l
συσκ/4l
τεμ/4lt
τεμ/1lt
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ/1kg
τεμ/200gr

4
10
200
30
400
25
200
40
60
150
150
50
100
700
10000

Τεμ/450gr
κιβ/4000τεμ
τεμ/4lt
τεμ/1lt

30
70
400
100
20040

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 5
‘Β ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΑΦ ΒΡΕΚΤΗΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ
(35cm)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4Λ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4lt
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΡΟΛΟ 14 μ
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΟΜΠΛΕ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 400ml
ΓOYNAKI ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ- ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (35 cm) ΚΟΜΠΛΕ
ΓΑΝΤΙΑ LATEX
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΡΕΣΑ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ

Τεμ

10

Τεμ

8

Τεμ

15

Τεμ
Τεμ/1lit
Τεμ/4lit
Τεμ/4lit

8
300
150
100

Τεμ/14μ

15

Τεμ
Τεμ

10
20

Τεμ
συσκ/100τεμ
συσκ/100τεμ

12
300
50

Τεμ

8
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ΔΑΠΑΝΗ
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC ΤΥΠΟΥ
16 (ΠΑΠΙ) 750ml
17 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
18 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙΔΩΤΗ
19 ΚΟΚΚΙΝΗ
20 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ)
21 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
22 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
23 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
24 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
25 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
26 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
27 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 80 cm
28 ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
29 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
30 330ML
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 42Χ50cm ΓΙΑ
31 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ
32 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ 50X55 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
33 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 90 Χ 110 cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
34 70*100cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
36 52*75cm
37 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
38 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ Ή
39 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (ΚΟΜΠΛΕ)
40 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΜIΚΡΟΙΝΕΣ (ΧΟΝΤΡΟ
41 ΠΑΣΟ)
42 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr
43 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 350 gr
44 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ INOX 45 cm
45 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
46 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
47 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 1lt
48 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lt
49 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ
50 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit
51 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
52 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1 lt
53 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
54 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO
55 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ
56 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG
57 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
58 ΘΗΚΕΣ
59 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
60 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ

Τεμ
Τεμ
συσκ/400τμχ

80
30
7

Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Συσκ/ 50τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ.
Συσκ/100τεμ
συσκ/100τεμ

10
25
25
20
20
200
80
400
14
10
10

συσκ/ 50τεμ

80

συσκ/20τεμ

500

Κιλο

50

Κιλο

40

συσκ/10τεμ

200

συσκ/10τεμ
Τεμ
Τεμ

90
30
20

Τεμ/190γρ.
συσκ/5τεμ

20
80

Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ/1lt
τεμ/500ml
Τεμ/1lt
Τεμ/4lt
Τεμ/1lt
Τεμ/4lt
Τεμ/4lt
Τεμ/1lt
Τεμ
Τεμ
Τεμ
Τεμ/1KG
Τεμ/200gr

16
16
16
10
100
40
45
200
10
200
80
100
120
20
50
450
3000

Τεμ/450gr
Κυτ/90τεμ
Κιβ/4000τεμ

40
10
140
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61 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lt
62 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1lt

Τεμ/4lit
Τεμ/1lt

100
150
7960

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 6
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 lt
2
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100mX30cm
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
3
ΡΟΛΟ 14m
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
4
ΡΟΥΧΩΝ 10lt
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
5
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
6
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΗ)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΓΑΝΤΙΑ LATEX
ΕNTOMOΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΦΙΔΑΚΙ 1Χ10
ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 2lt
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
ΚΟΥΠΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 12,7cm
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 50m Ρολό
ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 25lt
ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
250ML
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
330ML
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΙΝΙ 42Χ50cm ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20τεμ/ρολό
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50 Χ 55cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
70Χ90cm
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
90Χ110cm

Μ/Μ
τεμ
τεμ

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
100
40

τεμ/14μ

31

τεμ/10lt

14

τεμ
συσκ/2 τμχ
συσκ/100
τεμ
συσκ/10τεμ
τεμ
συσκ/
400τεμ
τεμ/2lt
τεμ
τεμ
τεμ
Συσκ/100
τεμ
τεμ.
τεμ
τεμ/25lt
τεμ/750ML
συσκ/τεμ 50
τεμ
τεμ
τεμ/350ml
τεμ
συσκ./100
τεμ

5
60
200
160
35
40
32
200
40
300
200
400
80
20
200
80
20
200
20
400
30

συσκ/50τεμ

200

συσκ/50τεμ

200

συσκ/20τεμ
κιλό

600
200

κιλό

1200

κιλό

1200
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ 4lt
ΣΥΡΜΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ 290 gr
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 1lt
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lt
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000 ml
ΥΓΡΟ ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΗ 1LT.
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤIKO
ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450gr
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 gr.
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1Χ4000τεμ
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 lt

τεμ
συσκ/100τεμ

200
20

Τεμ./ 4lt
τεμ.
συσκ/5τεμ
τεμ
τεμ/1lt
τεμ/4lt
τεμ/4lt
τεμ/4lt
τεμ/4lt
τεμ/1000ml
τεμ/1lt
τεμ
τεμ/190γρ
τεμ/450gr
τεμ/200gr
κιβ/4000τεμ
τεμ/4lt

10
400
400
100
160
200
10
200
10
62
100
42
20
1000
12000
200
248
21889

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Πολύγυρος --/--/2021

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος
Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης
της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούςδημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου
και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε
άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Περιεχόμενο Υ/Δ που προσκομίζονται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ34
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:
Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ
σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την
ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης35,36.
Ή
Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ
σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την
ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. [αναγράφονται τα ποσά]
Ή
Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ
σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την εθνική
νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να προβούμε
σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης]
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν

34

Αφορά στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού και δεν είναι υποχρεωτική η ένορκη βεβαίωση κατά
τους όρους της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας
35 Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως προς
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
36

Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές
έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την
καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού.
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θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης37
Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να
εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]
Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης:
Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης δικαστικής
απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. γ Διακήρυξης38
Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
Ή
Τυγχάνει στη περίπτωσή μου εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄
93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης.
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. δ Διακήρυξης39
Δεν συντρέχουν

στο πρόσωπό μου/μας

καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών,

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι και την
υπογραφή της παρούσας, με :
α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων
ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και
β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ
πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄,
τα οποία:
αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του
σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης
ή/και
ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της

37

38

39

Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος
αποκλεισμού
Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος
αποκλεισμού
Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος
αποκλεισμού
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Ή
Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
…….[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε καταστάσεις ενδεχόμενης
σύγκρουσης συμφερόντων]
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ε Διακήρυξης40
Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συνδεδεμένες
με εμένα επιχειρήσεις.
Ή
Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της παρούσας
σύμβασης με την εξής ιδιότητα….
[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο πρότερης
συμμετοχής]
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. στ Διακήρυξης41
Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ζ Διακήρυξης42
Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. η Διακήρυξης43
Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης.
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Παράγραφος 2.2.3.4. περ. θ Διακήρυξης44
Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας
πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική
αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.
Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης:
Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη
συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων
παραχώρησης.
Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη
συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων
παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με απόφαση
επί της αιτήσεως αναστολής. [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και πληροφορίες για την
κύρια δίκη]
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της
σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ45
Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.
4412/2016.

ΔΗΛΩΣΗ
Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω στην
αναθέτουσα αρχή …………………………. να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων
δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.
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Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος
αποκλεισμού.
Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης
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