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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η υπ’ αριθ. 006/ 2019  

Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός προμήθειας ειδών διαβίωσης για 

τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96, λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και χρηματοδοτείται 

από τον τακτικό προϋπολογισμό, συνολικού προϋπολογισμού 24.100,00€, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

CPV:  15000000-8, 39222100-5 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει της από 21/11/2019 αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου της «Αποστολής». 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ιδρύθηκε το 2010, με τη μορφή αστικής 

μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με εθνική και διεθνή εμβέλεια, η οποία κυρίως 

δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό χώρο. Η 

μορφή της, ως αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, υπάγεται στην έννοια των 

εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων, που ιδρύονται και οργανώνονται από 

εκκλησιαστικούς φορείς (Ιερές Μητροπόλεις, Ενοριακούς Ναούς, Ιερές Μονές 

και λοιπά εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα) με σκοπό την οργάνωση και 

εκτέλεση, με σύγχρονα μέσα, τεχνογνωσία και ευελιξία, του φιλανθρωπικού και 

κοινωνικού τους έργου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται άμεσα και 

αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις μιας διαρκώς και 

ταχύτατα μεταβαλλόμενης κοινωνίας.  

Στοχεύει στη συστηματική και δυναμική της συμμετοχή σε έργα με 

φιλανθρωπική και ανθρωπιστική αφενός, αλλά και αναπτυξιακή αφετέρου 

διάσταση, εστιάζοντας στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας και 

συνοχής, της υγείας, του πολιτισμού, και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Οι διεθνείς της δράσεις και προγράμματα αναπτύσσονται σε 

συνεργασία με τις κατά τόπους Μητροπόλεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην 

Ελλάδα, αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες με έμφαση την Αφρική, την 

Νοτιοανανατολική Ευρώπη, και τη Μέση Ανατολή. 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη 

«Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

στην περιφέρεια σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 

2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης 

στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θμιας Φροντίδας Υγείας και 

προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής 

εξόδου» και πλέον χρηματοδοτείται από τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Υγείας. Το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική» 

αποτελεί Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για την αποασυλοποίηση 

και κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Φιλοξενεί για 

διαβίωση, υποστήριξη και θεραπεία 15 άτομα με προηγούμενη μακρόχρονη 

νοσηλεία σε δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία. 

Κατόπιν των ανωτέρω η «Αποστολή» δυνάμει της από  21/11/2019 αποφάσεως 
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Διοικητικού Συμβουλίου της προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με 

έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση έργου προμήθειας ειδών 

διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει 

στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96 και λειτουργεί υπό την ευθύνη  

της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. 

 

AΡΘΡΟ 1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από: 

- Τον Καν. (ΕΚ) 2195/2002 περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΚ) 2013/2008 

της Επιτροπής 

- Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης  Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως 

διορθώθηκε (L 135/24.05.2016) 

- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09-

2011, «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,07% επί της καθαρής αξίας της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, από την αναθέτουσα 

αρχή. 

- Την παρ. 3 του αρ. 350 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία  για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που 

υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης 

χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής 

υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η 
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κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

- Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

- Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α /́7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

- Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α ́/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 

και15.  

- Το Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α’/23.3.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την 

πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».  

- Το άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α ́/23.7.2013) «Φορολογία 

εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 46/2012, του ν. 4093/2012 και 

του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».  

- Το εγκεκριμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΦΕΚ 3698/Β/16-

11-2016).  

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5797/25-11-2016 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”. 

- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο 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. 

- Την υπ΄ αριθμ. 21/11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«Αποστολής». 
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ΑΡΘΡΟ 2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

2.1. Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια, μεταφορά και διανομή  

Ειδών Διαβίωσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος 

Α’ (ΟΜΑΔΑ Α’: Είδη Οπωροπωλείου, ΟΜΑΔΑ Β’: Λοιπά Είδη Τροφοδοσίας 

και Διαβίωσης) σε μηνιαία βάση, με σκοπό τη σίτιση και τη διαβίωση για τους 

15 ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας 

Ζώνης  αρ. 96 και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της Αναθέτουσας.  

2.2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων ορίζονται στο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2.3. Οι Ομάδες Προμήθειας είναι οι εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α’. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ   ΚΙΛΟ 36 

2 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 150 

3 ΑΝΙΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙΑ 50 

4 ΑΧΛΑΔΙΑ   ΚΙΛΟ 25 

5 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 20 

6 ΔΥΟΣΜΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙΑ 50 

7 ΚΑΡΟΤΑ   ΚΙΛΟ 40 

8 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 80 

9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 60 

10 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ  
ΦΡΕΣΚΑ 

ΚΙΛΟ 10 

11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 150 

12 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 20 

13 ΛΕΜΟΝΙΑ   ΚΙΛΟ 40 

14 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙΑ 50 

15 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 10 

16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ   ΚΙΛΟ 60 

17 ΜΗΛΑ    ΚΙΛΟ 30 

18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 200 

19 ΜΠΡΟΚΟΛΟ    ΚΙΛΟ 10 

20 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 25 

21 ΝΤΟΜΑΤΕΣ   ΚΙΛΟ 250 

22 ΠΑΤΑΤΕΣ   ΚΙΛΟ 500 

23 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 35 

24 ΠΙΠΕΡΙΕΣ    ΚΙΛΟ 30 

25 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 80 

26 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 79 

27 ΣΕΛΕΡΙ ΚΙΛΟ 5 
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28 ΣΚΟΡΔΑ ΚΙΛΟ 5 

29 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 30 

30 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 20 

 

ΟΜΑΔΑ Β’. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 Α/Α ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 
15540000-5) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Μ/Μ  ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΤΥΡΙ ΑΝΘΟΤΥΡΟ 1,5 KG 1,5KG TΜΧ 6 

2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΒΟΥΤΥΡΟ  1 KG 1KG TΜΧ 120 

4 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2%  
1KG 

1KG TΜΧ 380 

5 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 4%  
1KG 

1KG TΜΧ 30 

6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 0,5ML 500ML TΜΧ 40 

7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΤΥΡΙ GOYDA(ΣΕ ΦΕΤΕΣ) 
0,5 KG 

500GR TΜΧ 60 

8 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ 3 KG 3KG TΜΧ 10 

9 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 0,8KG 

800GR TΜΧ 35 

  ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         

 Α/Α ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
(CPV: 15331170-9) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   Μ/Μ  ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΤΨ 2,5KG 2,5KG TΜΧ 15 

2 ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΤΨ  1KG 1KG TΜΧ 20 

3 ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1KG 1KG TΜΧ 20 

4 ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ 1KG 1KG TΜΧ 20 

5 ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΨ 1KG 

1KG TΜΧ 20 

6 ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΚΤΨ 1KG  1KG TΜΧ 20 

   ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         

 Α/Α ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ(CPV 
15221000-3) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Μ/Μ  ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΨΑΡΙΑ 

ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑ  
6KG 

6KG TΜΧ 5 

2 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΨΑΡΙΑ 

ΧΤΑΠΟΔΙ  1,5 KG 1,5KG TΜΧ 10 

  ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         

  Α/Α ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ(CPV 
15119000-5) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Μ/Μ  ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
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1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΤΨ 4-7 KG ΚΛ 21 

2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΤΨ  
ΟΛΟΚΛΗΡΑ  

1,1-1,3KG ΚΛ 65 

3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΙΑ 
ΚΤΨ 

10KG ΚΛ 200 

4 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΒΟΕΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ 1,5KG ΚΛ 85 

7 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ 
ΦΡΕΣΚΟΣ 

1,5KG ΚΛ 12 

8 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΟΣ Α/Ο ΦΡΕΣΚΟΣ 1,5KG ΚΛ 45 

9 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΜΑΣ 
ΦΡΕΣΚΟΣ 

1,5KG ΚΛ 9 

10 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ Α/Ο 1,5KG ΚΛ 15 

12 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡΝΙ ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΝΩΠΗ 1KG ΚΛ 6 

13 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ 
ΣΤΗΘΟΣ 

1,5KG ΚΛ 11 

14 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΟ 
ΓΕΜΙΣΤΟ 

1,5KG ΚΛ 8 

15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ  1KG ΚΛ 20 

16 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΟΙΡΙΝΑ  1KG ΚΛ 25 

17 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙ ΠΑΡΙΖΑ(ΤΟΣΤ 
ΦΕΤΕΣ) 

1KG ΚΛ 70 

18 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΠΕΙΚΟΝ   1KG ΚΛ 10 

19 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
ΒΡΑΣΤΗ(ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ) 

1KG ΚΛ 35 

20 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡΝΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 12-15 KG ΚΛ 30 

  ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         

 Α/Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ(CPV 
15800000-6) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Μ/Μ  ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

5 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΚΟΝΗ  1KG TMX 1 

7 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΒΑΝΙΛΙΕΣ  30 TMX 30ΤΕΜ/ΠΑΚ ΤΜΧ 15 

10 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΑΦΝΗ ΦΥΛΛΑ 0,5KG 0,5KG ΤΜΧ 5 

11 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 0,5KG 0,5KG ΤΜΧ 180 

12 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ  1TMX ΤΜΧ 12 

14 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 0,75KG 0,75KG ΤΜΧ 10 

16 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  1KG TMX 3 

17 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΕΒΙΑ 1KG TMX 10 

18 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΖΕΛΕ 14,5ΓΡ 0% 0,2KG 0,2KG ΤΜΧ 100 

21 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΚΑΟ 0,8KG 0,8KG TMX 24 

22 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100ΤΜΧ 100TMX ΤΜΧ 30 

24 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΝΕΛΛΑ 
ΟΛΟΚΛ.ΣΥΣΚ.500ΓΡ 

0,5KG ΤΜΧ 2 
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26 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500 GR 0,5KG ΤΜΧ 25 

27 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΕΤΣΑΠ 2KG 2KG ΤΜΧ 10 

28 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 
0,85KG 

0,85KG ΤΜΧ 400 

29 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr 0,2KG ΤΜΧ 10 

30 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΟΥΑΚΕΡ 0,5KG 0,5KG ΤΜΧ 90 

31 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΥΒΟΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ  
0,12KG 

0,12KG ΤΜΧ 20 

32 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΥΜΙΝΟ 1KG TMX 1 

33 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΛΑΔΟΚΟΛΑ 7,5Μ 7,5M ΤΜΧ 12 

34 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΑΓΙΑ 0,5KG 0,5KG ΤΜΧ 2 

35 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 0,5KG 0,5KG TMX 25 

36 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
0,4KG 

0,4KG TMX 40 

39 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΕΡΕΝΤΑ 0,35KG 0,35KG TMX 35 

40 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 1KG TMX 1 

41 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 2KG 2KG TMX 15 

44 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΠΑΧΑΡΙ 1KG TMX 2 

45 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ  1KG TMX 3 

46 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΠΕΣΑΜΕΛ 162GR 0,162KG TMX 40 

47 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΝΕΣ ΚΑΦΕ 0,2ΚG 0,2KG TMX 100 

48 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟΥ 

ΝΕΣ ΚΑΦΕ ΝΤΕΚΑΦ 
0,2KG 

0,2KG TMX 50 

53 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΙΠΕΡΙ  1KG TMX 3 

55 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 200gr 0,2KG TMX 40 

57 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΡΙΓΑΝΗ  0,5KG 0,5KG TMX 5 

61 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΑΛΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗ  2KG 2KG TMX 10 

63 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΙΜΙΓΑΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 500gr 0,5KG TMX 10 

64 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 
500gr 

0,5KG TMX 5 

65 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ   1KG TMX 3 

66 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΟΥΣΑΜΙ 500 gr 0,5KG TMX 2 

68 ΕΙΔΗ ΤZATZIKI  2KG 2KG TMX 7 
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ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

69 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ 250GR 0,25KG TMX 10 

71 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500gr 0,5KG TMX 30 

72 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΣΑΙ(25ΤΜΧ) 25ΤΜΧ TMX 50 

73 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ 250 ΓΡ 0,25KG TMX 30 

74 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ 250 GR 0,25KG TMX 30 

78 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΦΙΔΕ 0,25KG 0,25KG TMX 20 

80 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 0,2ΚΓ 0,2KG TMX 500 

81 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΝΑΚΗ 800 ΓΡ 0,8KG TMX 10 

83 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ(25ΤΜΧ)  25 TMX TMX 30 

84 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ 1LT 1LT TMX 90 

85 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ  1KG TMX 75 

  ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         

 Α/Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ(CPV 
39830000-9) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Μ/Μ  ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

AIRWICK ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΧΩΡΟΥ 

1TMX ΤΜΧ 12 

3 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

CALGON ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 
ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ 30 ΤΜΧ 

30 ΤΜΧ ΤΜΧ 20 

4 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

CIF EASY CLEAN  500ml 0,5LT ΤΜΧ 25 

5 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

OMINO BIANCO  ΣΚΟΝΗ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

1TMX ΤΜΧ 100 

9 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 1TMX ΤΜΧ 15 

12 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 200 
ml 

200ML ΤΜΧ 30 

13 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ   
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Μ (100TMX) 

100TMX ΤΜΧ 100 

14 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L (100TMX) 

100TMX ΤΜΧ 20 

15 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ S  (100TMX) 

100TMX ΤΜΧ 20 

17 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΦΟΥΓ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

1ΤΜΧ ΤΜΧ 15 

20 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΜΑΝΤΑΛΛΑΚΙΑ(20ΤΜΧ) 20ΤΜΧ ΤΜΧ 15 

24 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ 5ΤΜΧ 5ΤΜΧ ΤΜΧ 80 

27 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 0,2 ML 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

0,2ΛΤ ΤΜΧ 150 

28 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΠΑΠΙ WC0,75KG 750ΓΡ ΤΜΧ 90 
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31 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ(80*110) 

1KG ΚΛ 500 

32 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΑΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ(60*80) 

1KG ΚΛ 400 

33 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΑΚΟΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ(10ΤΜΧ) 

10 ΤΜΧ ΤΜΧ 200 

35 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 
ΛΤ 

4ΛΤ ΤΜΧ 50 

42 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ 
WETTEX 

1ΤΜΧ ΤΜΧ 70 

43 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
4LT 

4ΛΤ ΤΜΧ 25 

44 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4LT 4ΛΤ ΤΜΧ 25 

50 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΦΑΡΑΣΙ ΑΠΛΟ 1 ΤΜΧ 12 

51 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 1 ΤΜΧ 10 

52 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΧΑΡTΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ(1kg) 1ΚΙΛΟ ΤΜΧ 200 

53 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΧΑΡTΙ ΥΓΕΙΑΣ(10TMX) 10ΤΕΜ ΤΜΧ 250 

55 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 750ΤΜΧ 750ΤΜΧ ΤΜΧ 100 

56 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 
4LT 

4ΛΤ ΤΜΧ 100 

 

2.4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους 

προσφορά είτε και για τις δύο Ομάδες ειδών (ΟΜΑΔΑ Α’ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β’) είτε για 

μία Ομάδα ειδών (ΟΜΑΔΑ Α’ Ή ΟΜΑΔΑ Β’), για το σύνολο όμως των 

προϊόντων/ειδών που περιλαμβάνει κάθε Ομάδα. 

2.5. Κριτήριο για την τελική επιλογή προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία 

εκφράζεται ως εξής: 

2.5.1. Για την Ομάδα Α. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, κριτήριο κατακύρωσης 

είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της  Περιφέρειας  Αττικής.  

2.5.2. Για την Ομάδα Β. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, 

κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στην συνολική αξία- τελική 
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καθαρή αξία των ειδών διαβίωσης (επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης) και όχι με βάση τις επιμέρους τιμές των προϊόντων.   

2.6. Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας άρχεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’) με τον ανάδοχο του 

διαγωνισμού και λήγει την 31Η.12.2020.  

2.7.  Η «Αποστολή» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυξομειώνοντας 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τα αιτούμενα είδη κάθε Ομάδας που η 

διακήρυξη καθορίζει, μέχρι +/- 25% της παραγγελίας, εντός της 

προϋπολογισθείσας ανά Ομάδα δαπάνης. 

2.8. Οι απαιτούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν 

δεσμεύεται η Αναθέτουσα να προμηθευθεί ακριβώς τις ποσότητες που 

αναγράφονται. 

2.9. Εάν απαιτηθεί η προμήθεια ειδών που δεν περιγράφονται στην παρούσα, η 

τιμή αυτών καθορίζεται μετά από συνεννόηση με τον μειοδότη προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό 

των  24.100,00€, χωρίς ΦΠΑ. 

3.2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ, για την Ομάδα Α’ είναι 

2.600,00€.  

3.3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ για την Ομάδα Β΄ είναι 

21.500,00€.  

3.4. Η χρηματοδότηση της δαπάνης της προμήθειας γίνεται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας – Λογαριασμός Εξόδων 2310802053 

του Ειδικού Φορέα: 201 - των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

4.1. Τόπος παράδοσης των ειδών διαβίωσης αποτελεί η έδρα της Δομής στην 

Κυψέλη Αττικής, επί της οδού Αγίας Ζώνης αρ. 96. Σε περίπτωση αλλαγής του 

τόπου παράδοσης ο ανάδοχος ενημερώνεται γραπτώς από την «Αποστολή», 

εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη των παραδόσεων. 
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4.2. Τα υπό προμήθεια είδη διαβίωσης θα πρέπει να παραδίδονται από τις 11:00 

έως και 14:00 στην ως άνω έδρα της Δομής. Η παραλαβή των ειδών διαβίωσης 

θα γίνεται κατόπιν παραγγελίας και προηγούμενης συνεννόησης με την 

Αναθέτουσα Αρχή και η διανομή των ειδών διαβίωσης θα ολοκληρώνεται το 

πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα.   

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

5.1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» 

Διεύθυνση Αναθέτουσας: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος (πλ. 

Κυνοσάργους), 11743, Αθήνα  

Τηλ. : 2130-184400 

Φαξ : 210-9246740 

Α.Φ.Μ.: 997889618, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών 

Εmail: info@mkoapostoli.gr   

Ιστοσελίδα: www.mkoapostoli.gr  

5.2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

16:30 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως 

Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με την ανοικτή 

διαδικασία του άρ. 121 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 4412/2016 και του άρ. 117 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών. 

5.3. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 02/12/2019 

5.4. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: από την ανάρτηση της 

παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

5.5. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12η/12/2019, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

6.1. Το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα της 

«Αποστολής» www.mkoapostoli.gr . 

mailto:info@mkoapostoli.gr
http://www.mkoapostoli.gr/
http://www.mkoapostoli.gr/
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6.2. Αμφότερες οι ως άνω δημοσιεύσεις θα λάβουν χώρα τουλάχιστον δέκα (10) 

ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

αρ. 121 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

7.1. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων, η υποβολή ερωτημάτων, θα πρέπει να 

απευθύνονται εγγράφως στην «Αποστολή», Τμήμα Προμηθειών και να 

αποστέλλονται είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμ. 210-9246740) είτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), προς τη διεύθυνση T.Vlachos@mkoapostoli.gr 

(Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2130184449), είτε με επιστολή στην έδρα της Αναθέτουσας  το αργότερο έξι (6) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

7.2. Η αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει εγγράφως στα ερωτήματα που τυχόν θα 

τεθούν το αργότερο (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  Οι προσφέροντες σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 

επικαλεστούν σε οποιαδήποτε περίπτωση προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

7.3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 

μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 

τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 

ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών ή των αλλαγών. 

mailto:T.Vlachos@mkoapostoli.gr
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 

για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσμιών. 

7.4 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα διακήρυξη και 

τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα 

έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και 

συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

7.5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 από το ως άνω  Τμήμα Προμηθειών της 

Αναθέτουσας, Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους). 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

8.1. Οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η 

μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την 

αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 

8.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 

αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του 

υποψηφίου των όρων της παρούσας. 

8.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης 

και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το 

διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά 

υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

8.4. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. 

Φακέλων Προσφοράς κλπ. 
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8.5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις υποψηφίων, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτελέσεως της σύμβασης. 

8.6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει 

ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από 

τους υποψηφίους. 

8.7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη 

απόφαση προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε 

αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή ή γνήσια. Η απόφαση 

απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο 

στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός. 

8.8. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό 

αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση 

του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

οργάνου. 

8.9. Προσφορές για μέρος του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και 

εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

8.10. Οι τιμές της Προσφοράς είναι επί ποινή αποκλεισμού σε ευρώ. 

ΆΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει 

τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η 

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. 

4. Οι συμμετέχοντες κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να ασκούν εμπορική ή 

βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της 

διακήρυξης, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της παρούσης, όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω. 

Β. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης (συνοπτικό διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 

ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους:  

Β.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους:  
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(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42),  

(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής,  

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
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εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό: 

• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές, 

•  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 

σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ 

ελάχιστον. 

• Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών κατ’ ελάχιστον τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

• Ως προς τις ατομικές επιχειρήσεις, το φυσικό πρόσωπο. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Β.2.  α) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και (β) όταν η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν προσφέρων είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

(γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 

μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα) και 

ββ) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Β.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. 

Β.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 

βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 

υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 

24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
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αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 

στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 

έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Β.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

Β.6.  Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι προσφέρουν λύσεις που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας (τεχνικούς και 

οικονομικούς) οι οποίοι είναι όλοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ και επί ποινή αποκλεισμού. 

Β.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους Β.1, Β.2γ και Β.4 μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 

έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
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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.  

Β.8. Η απόφαση για τη 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.  

Β.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

Β.10. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει 

σε περισσότερες από μία προσφορές. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10.1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, την τελευταία 

τριετία.  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.  

10.2. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

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.  
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ΑΡΘΡΟ 11: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

11.1. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει: 

- να έχουν κύκλο εργασιών τρία έτη (διαχειριστικές χρήσεις  2016, 2017, 2018). 

- ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών να είναι διπλάσιος της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης, ήτοι να ανέρχεται σε 48.200,00€ ανά οικονομική χρήση για 

τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις μη 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση δε Ένωσης 

εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 

καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

12.1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο με την δραστηριότητά τους 

επιμελητήριο ή μητρώο ή αντίστοιχο φορέα 

β)  να έχουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία μέσα και τεχνικό εξοπλισμό για την 

εκτέλεση της σύμβασης  

γ) να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό 

δ)  να έχουν παράσχει υπηρεσίες προμήθειας ειδών διαβίωσης κατά τα 

τελευταία τρία (3) έτη  

ε) να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, από την Αρμόδια 

Υπηρεσία για την αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων και ευπαθών 

προϊόντων. 

στ) να διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση καταλληλότητας για τα μέσα μεταφοράς 

τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα είδη που αναφέρονται στη Διακήρυξη 

και για τα οποία συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. 

ζ) να διαθέτουν πιστοποιητικό εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, 

που να βεβαιώνει ότι ο προμηθευτής εφαρμόζει στην επιχείρησή του Σύστημα 

Διαχείρισης  Ασφάλειας των Τροφίμων  κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 

22000:2005 ή άλλο ισοδύναμο του.  Στην  περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 
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παράγει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του προς διακίνηση τα 

ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων ο παραγωγός ή η επιχείρηση από την οποία θα προμηθεύεται τα 

διακινούμενα είδη. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού,  μαζί με 

την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ξεχωριστό υποφάκελο με 

την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»: 

13.1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ.4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού 

του και πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής (Παράρτημα Ε΄). Αναλυτικότερα, 

θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής: 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα → Μόνο τις 

Ενότητες: Α) Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα και Β) 

Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού→ Μόνο τις Ενότητες: Α) Λόγοι αποκλεισμού 

που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, Β) Λόγοι που σχετίζονται με την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και Γ) Λόγοι που 

σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα, όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:  

1) δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους  

ακόλουθους λόγους  (αρ. 73 του ν. 4412/2016): 

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),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης  (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

 ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α` 215). 
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Σημείωση 1: Η εν λόγω υποχρέωση αφορά πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση και το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 

υποχρέωση αυτή αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και  επικουρική) και ως προς τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις. 

3) τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού  δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ  του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. 

4) δεν τελεί  υπό πτώχευση, δεν  έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν  τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν  έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

5) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά  του 

6) δεν σύνηψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού.  
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7) δεν συντρέχουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του 

Ν. 4412/2016.  

8) δεν έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα αρχή ούτε έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

9) δεν 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, 

10) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει  αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 και δεν έχει επιχειρήσει να 

επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής ούτε να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ούτε έχει παράσχει 

εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

ΜΕΡΟΣ ΙV: Κριτήρια επιλογής  

Ενότητα Α: Καταλληλότητα  

Το κριτήριο 1: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος 

στο σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής του, αναφέροντας ρητά την επωνυμία του 

οικείου Επιμελητηρίου και το αντικείμενο δραστηριότητας που ασκεί. 

Ενότητα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
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Το κριτήριο 1α: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει το ύψος του κύκλου 

γενικών εργασιών του για τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 

οικονομικές χρήσεις. 

To κριτήριο 6: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι ο ελάχιστος ετήσιος   

κύκλος εργασιών είναι διπλάσιος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

(προϋπολογισμός διακήρυξης), ήτοι ανέρχεται σε 48.200,00€ ανά οικονομική 

χρήση, για τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές 

χρήσεις. 

Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Το κριτήριο 1β: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τις κυριότερες 

υπηρεσίες προμήθειας ειδών διαβίωσης κατά την τελευταία τριετία με μνεία για 

κάθε υπηρεσία του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 

τομέα και κάθε αντίστοιχη σύμβαση με αναφορά αντικειμένου, προϋπολογισμού 

και διάρκειας αυτής. Σε περίπτωση ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας, δεν 

απαιτείται η ελάχιστη δραστηριοποίηση κάθε μέλους, αλλά μπορεί να προκύπτει 

από την δραστηριοποίηση ενός και μόνο μέλους. 

Το κριτήριο 3: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τον τεχνικό εξοπλισμό 

που χρησιμοποιεί και τα μέτρα που λαμβάνει για τη διασφάλιση της ποιότητας 

και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει. 

Το κριτήριο 8: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει το μέσο ετήσιο 

εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του κατά τα τελευταία τρία έτη. 

Το κριτήριο 9: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τα μηχανήματα, τις 

εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Το κριτήριο 12: όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τα πιστοποιητικά που 

διαθέτει και τα οποία έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 

ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 
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13.2. H  υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα   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 για την εφαρμογή του παρόντος 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. 

13.3. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην 

παρ. 4 του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016. 

13.4. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται μία φορά σε Πρωτότυπη 

μορφή. Δεν απαιτείται δηλαδή να υποβληθούν εις διπλούν (πρωτότυπο – 

αντίγραφο). 

ΑΡΘΡΟ 14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται οι τεχνικές 

προσφορές που περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι έγγραφα 

και δικαιολογητικά, τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των 

οικονομικών φορέων: 

14.1. Υπογεγραμμένο το Παράρτημα Δ’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

14.2. Τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται μία φορά σε 

Πρωτότυπη μορφή. Δεν απαιτείται δηλαδή να υποβληθούν εις διπλούν 

(πρωτότυπο – αντίγραφο). 

ΑΡΘΡΟ 15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

15.1. Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά» υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως, οι οικονομικές προσφορές 
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οι οποίες αφορούν είτε και στις δύο Ομάδες ειδών (δύο υποφάκελοι) είτε σε μία 

(ένας υποφάκελος) μόνο εξ αυτών και πάντως για το σύνολο των ειδών που 

περιλαμβάνει κάθε Ομάδα.  

15.2. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή 

αποκλεισμού τον πίνακα του Παραρτήματος Β’ – Υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς, της παρούσας διακήρυξης, συμπληρωμένο ευκρινώς με όσα 

ζητούνται στον πίνακα. 

15.3. Δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν προσφορά η οποία θα δίνεται, για μέρος των 

ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  

15.4. Η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα για κάθε είδος χωριστά για τα 

προϊόντα της Ομάδας Β’ καθώς επίσης και η συνολική οικονομική προσφορά 

του συμμετέχοντος, δίνεται σε ΕΥΡΩ.  

15.5. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

15.6. Για το προϊόν της Ομάδας Α’ η προσφερόμενη έκπτωση στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσής του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και 

που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, 

είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας 

και της χρονικής παράτασης που τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και 

δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.  

15.7.  Για τα προϊόντα της Ομάδας Β’ η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου 

είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας 

και της χρονικής παράτασης που τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και 

δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

15.8. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 

του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των 

τιμών ή του ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του. 
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15.9. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής 

οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

88 και 89 του ν. 4412/2016. 

15.10. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, 

εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, διανομής, πάσης 

φύσεως αμοιβές προσωπικού του Αναδόχου και εν γένει ό,τι προβλέπεται για 

παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στη διακήρυξη.   

15.11. Στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, ο οποίος θα πρέπει να είναι 

σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη (120 ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη της  διενέργειας του διαγωνισμού). Σε περίπτωση που η 

προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της 

ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

16.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται υπέρ της «Αποστολής» από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 

παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 

κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα.  

16.2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών 

φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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16.3. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) 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 εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

16.4. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των 

εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

16.5. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι 

υποχρεωμένος πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.  

16.6.1. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι πλέον 

τριών (3) μηνών του χρόνου διάρκειας της σύμβασης. 

16.6.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο 

στην παρούσα υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

16.6.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 

των όρων της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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17.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους,  

στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, 

Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, μέχρι την 

12η/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

17.2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς 

την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.  

Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδρομική αποστολή 

της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον φτάσει και λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου από την «Αποστολή» μέχρι την ημερομηνία και ώρα που η 

παρούσα διακήρυξη ορίζει. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι 

ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των 

προηγούμενων διατάξεων δεν λαμβάνονται υπόψη. Η Αναθέτουσα Αρχή 

ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

17.3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

17.4. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
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05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια 

των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

17.5. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν 

εκδίδονται τα  έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας διακήρυξης, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή 

όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά 

τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

17.6. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

17.7. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, 

είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, 

συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 

έννοιάς τους. 

17.8. Επισημαίνεται ότι: 

• Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνος ή 

συμμετέχοντας σε μόνο ένα σχήμα. Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στο 

διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές 

διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων 

προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 

• Μετά την υποβολή των προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

διατηρεί το δικαίωμα της να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις από τους 

διαγωνιζόμενους για κάποιες από τις προσφορές, σύμφωνα με το άρ. 102 

του Ν. 4412/2016. Οι ανωτέρω διευκρινήσεις λαμβάνονται υπόψη για τα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια 
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επιτροπή. Σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών που εμπίπτουν στη σφαίρα του εμπορικού απορρήτου, 

τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος τα στοιχεία αυτά. 

17.9. Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 

προσφοράς που θα πρέπει να φέρει τις ενδείξεις: 

17.9.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  

(επωνυμία, διεύθυνση, α.φ.μ. ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η 

ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων 

πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα 

στοιχεία του εκπροσώπου τους) 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του 

Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96 

και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», συνολικού προϋπολογισμού 24.100,00€, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

Αρ. Διακήρυξης: 006/2019 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή»,  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ: 12η/12/2019, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

17.9.2. και ο οποίος περιέχει: 

- Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  υπογεγραμμένο το Έντυπο ενημέρωσης αναφορικά με 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε 

περίπτωση νομικού προσώπου και σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης από τον 

επιτηδευματία (Παράρτημα Στ’).  

Καθώς επίσης ΚΑΙ τους εξής τρεις (3) ξεχωριστούς και σφραγισμένους 

υποφακέλους, επί ποινή αποκλεισμού, με τις κάτωθι ενδείξεις: 

17.9.3.«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» τα οποία περιγράφονται αναλυτικά 

στο άρθρο 13 της παρούσας Διακήρυξης, επί ποινή απόρριψης.  
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 17.9.4. «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα σχετικά 

έγγραφα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας επί 

ποινή απόρριψης. 

17.9.5. «Οικονομική Προσφορά»  ο οποίος θα περιλαμβάνει τον Πίνακα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’  της παρούσας Διακήρυξης. 

17.9.6. Οι Ενώσεις, που υποβάλλουν προσφορά, υποβάλλουν όλα τα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση. 

17.10. Απόρριψη προσφορών 

1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 

που ορίζουν οι όροι της παρούσης διακήρυξης.  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη 

συμπλήρωση της. 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 

αναθέτουσα αρχή. 

δ) η οποία είναι εναλλακτική. 

 ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση. 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις από τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 18. ΓΛΩΣΣΑ 

18.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο 

ή απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται 

στην ελληνική γλώσσα. 
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18.2. Κάθε συνεννόηση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των 

ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του Προμηθευτή/Αναδόχου, καθώς 

και κάθε ένσταση ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 19. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

19.1. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

19.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

19.3. . Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν 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 τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου 

ορίου παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί συμμετέχοντες.  Σε 

περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 

παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη 

απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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20.1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση  των 

προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών) θα γίνει από την  αρμόδια τριμελή  επιτροπή, η οποία ορίστηκε με 

την από 21/11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας, 

στις 12η/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στην έδρα της 

«Αποστολής» (Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, Τ.Κ. 11743, Αθήνα) 

δημόσια και σε μία συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους.  

20.2. Όσοι από τους προσφέροντες και υποψήφιους προμηθευτές το επιθυμούν, 

μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών κατά την 

ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 

την ημερομηνία διενέργειας. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς 

απομάκρυνσή τους από το χώρο διενέργειας του διαγωνισμού. 

20.3. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη 

κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην 

καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών,  ελέγχει την 

πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, ως προς τους όρους της 

Διακήρυξης, τις οικονομικές προσφορές  των συμμετεχόντων και προτείνει την 

κατακύρωση σε συγκεκριμένο προσφέροντα. Τα δικαιολογητικά της προσφοράς 

δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους 

όρους που θέτει η παρούσα διακήρυξη.  

Το αποτέλεσμα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας, η οποία κοινοποιείται σε κάθε 

προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 25 της 

παρούσας. 

20.4. Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 

για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 21. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

21.1. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη  χαμηλότερη προσφορά εκ 

των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης. 

Αναλυτικότερα μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων με: 

Α) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου της Ομάδας Α΄ επί 

τοις εκατό (%)  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της  

Περιφέρειας  Αττικής. 

Β) Τη χαμηλότερη τιμή στην συνολική αξία- τελική καθαρή αξία των 

ειδών διαβίωσης της Ομάδας Β’ (επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης) και όχι με βάση τις επιμέρους τιμές των προϊόντων.   

21.2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που 

είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

και της πρόσκλησης. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, οικονομικών 

προσφορών η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων 

(αρ. 90, παρ. 1 Ν. 4412/2016). Αυτό σημαίνει πως αν συμπίπτει η συνολική 

τελική τιμή χωρίς τον ΦΠΑ της προσφερόμενης υπηρεσίας των συμμετεχόντων 

που μειοδότησαν, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα προβεί σε 

κλήρωση μεταξύ και παρουσία αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

22.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Αναθέτουσας ή όργανο στο οποίο έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες, καλεί με 

σχετική έγγραφη πρόσκληση τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
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ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο που θα πρέπει να φέρει τις 

ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  

(επωνυμία, διεύθυνση, α.φ.μ. ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η 

ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων 

πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα 

στοιχεία του εκπροσώπου τους) 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 

(ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του 

Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96 

και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», συνολικού προϋπολογισμού 24.100,00€, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

Αρ. Διακήρυξης: 006/2019 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή»,  

ο οποίος περιέχει τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:  

22.1.1. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

(ΑΡΘΡΟ 9) 

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 

από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο προσφέρων δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

ακόλουθα αδικήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 
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της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α·48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α` 215). 

Σημείωση 1: Η εν λόγω υποχρέωση αφορά πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση και το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 

υποχρέωση αυτή αφορά: 
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, 

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου, πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν  έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του  δραστηριότητες και 

δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Για τους 

οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 

από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) 

δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη 

αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 

με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης”, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο www.taxisnet.gr . 

Γ. Πιστοποιητικό εν ισχύ κατά την υποβολή του άλλως, στην περίπτωση 

http://www.taxisnet.gr/
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που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,  που εκδίδεται από αρμόδια 

κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά 

την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ότι 

έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα 

περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 

ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε 

ισχύ τουλάχιστον ως και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

Δ. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας, εν ισχύ κατά την υποβολή 

του άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από 

την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, ότι είναι ενήμεροι, κατά την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Ε. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, μόνο σε περίπτωση που 

υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμου. Μέχρι να καταστεί εφικτή η 

έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 

δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει κάποια από τα ανωτέρω 
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έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα έγγραφα ή 

τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση στην 

οποία θα δηλώνεται και η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των 

ανωτέρω πιστοποιητικών 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.  

Στ. Για τις λοιπές περιπτώσεις των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9. 

Παράγρ. Β. σημείο Β.4. περιπτ. α), γ), δ), ε), στ), ζ), η), και θ), Υπεύθυνη 

δήλωση  ν. 1599/86 του προσφέροντος οικονομικού φορέα με θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής και ημερομηνία σύνταξης μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο  άρθρο 9. Παράγρ. Β. 

σημείο Β.4. περιπτ. α), γ), δ), ε), στ), ζ), η), και θ) της παρούσας Διακήρυξης  

λόγοι αποκλεισμού.  

Ζ. Για τον λόγο αποκλεισμού 9 παράγρ. Β. σημείο Β.9., Υπεύθυνη δήλωση 

του προσφέροντος οικονομικού φορέα με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής και ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

22.1.2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
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Α. 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 σε αρμόδια 

αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις 

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Β. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 

προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ 

γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 

προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
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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 

Ειδικότερα για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης πρέπει να 

προσκομιστούν τα κάτωθι κατά περίπτωση:   

Για τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών 

φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αν, 

ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω 

έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το 

TAXIS σε σχέση με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του.  

Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου 

ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει :  

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο 

μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 

προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 

και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο,  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 

Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει:  

α) Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή 
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φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, 

εφόσον υπάρχει και  

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού.  

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στον ίδιο διαγωνισμό , περισσότερους από 

έναν υποψήφιο ανάδοχο , ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 

εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή ένωση 

προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν 

αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα 

συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό 

για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός 

σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 

δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν 

από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα 

τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά. 

22.1.3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 10)  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου έκδοσης έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος), με το 

οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους. 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 
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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. 

Θα πρέπει το είδος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας να συνάδει με το 

αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ειδάλλως θα οδηγεί σε αποκλεισμό του 

συμμετέχοντος. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.  

22.1.4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 11)  

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 

χρήσεων  (2016, 2017, 2018), σε περίπτωση που υφίσταται στην έκδοση 

Ισολογισμών ή αντίγραφο του εντύπου Ε3 των τριών (3) προηγούμενων 

ετών. 

22.1.5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 12) 

Α. Νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, από την Αρμόδια Υπηρεσία για 

την αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων.  

Β. Άδεια ή βεβαίωση καταλληλότητας για τα μέσα μεταφοράς της 

επιχείρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα είδη που αναφέρονται στη 

Διακήρυξη και για τα οποία ο προσφέρων συμμετέχει στη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

Γ. Πιστοποιητικό εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, που να 

βεβαιώνει ότι ο προμηθευτής εφαρμόζει στην επιχείρησή του Σύστημα 

Διαχείρισης  Ασφάλειας των Τροφίμων  κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 

22000:2005 ή άλλο ισοδύναμο του.  Στην  περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 
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παράγει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του προς διακίνηση τα 

ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων ο παραγωγός ή η επιχείρηση από την οποία θα προμηθεύεται τα 

διακινούμενα είδη. 

Δ. Κατάσταση προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο. 

Ε. Πίνακας παρόμοιων έργων (τεχνικά & οικονομικά), με έμφαση σε έργα 

παρόμοιου είδους ή και μεγέθους, στο οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες 

υπηρεσίες προμήθειας ειδών διαβίωσης των  τριών τελευταίων ετών, με μνεία 

για κάθε υπηρεσία του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 

τομέα και κάθε αντίστοιχη σύμβαση με αναφορά αντικειμένου, προϋπολογισμού 

και διάρκειας αυτής. Σε περίπτωση ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας, δεν 

απαιτείται η ελάχιστη δραστηριοποίηση κάθε μέλους, αλλά μπορεί να προκύπτει 

από την δραστηριοποίηση ενός και μόνο μέλους. 

Στ. Περιγραφική έκθεση που θα περιλαμβάνει συνοπτικά τα μηχανήματα, τις 

εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης. 

22.2. 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. Η Ένωση δεν 

υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει 

προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να 

περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Με την υποβολή της προσφοράς 

κάθε μέλος της Ενωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε 

περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, 

τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 

μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει 

όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών 

όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την Αναθέτουσα, η οποία και 
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θα αποφασίσει σχετικά. 

22.3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 

με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

22.4. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι 

ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, 

με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που 

είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε 

προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

22.5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

22.6. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
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των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016  ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν. 

4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 

22.7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 

τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο 

αναφέρεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 22.3 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις ως άνω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

22.8. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

22.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλο όργανο στο 

οποίο έχουν εκχωρηθεί σχετικές αρμοδιότητες, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 

και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

22.10. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες 

που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
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κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του 

Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η 

πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 

άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 

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

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, 

η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης 

για να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο αρ. 16 της παρούσας και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Με την αποδεικνυόμενη 

ανακοίνωση της κατακύρωσης-ανάθεσης που υπογράφεται από το Γενικό 

Διευθυντή της «Αποστολής», η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 

έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.  

22.11. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα 

στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και 

ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 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 
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ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 

Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  

23.1. Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων που ορίζονται στην παρούσα  

Διακήρυξη και στα παραρτήματα αυτής, 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 Ν. 4412/2016, μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

23.2. Από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της Αποστολής 

ουδέν απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις ουδένα και δι' 

οιανδήποτε αιτία. 

23.3. Άπαντες οι όροι της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. 

23.4. Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό αποτελεί 

αυταπόδεικτη απόδειξη περί του ότι ούτοι γνωρίζουν και αποδέχονται όλους 

τους όρους ανεπιφυλάκτως. 

ΆΡΘΡΟ 24. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

24.1. Υπό  την  προϋπόθεση της ομαλής και έγκαιρη ροής χρηματοδότησης των 

υπηρεσιών της Δομής, η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€),  μετά 

από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την 

τριμελή επιτροπή παραλαβής/παρακολούθησης έργου (στο εξής η Επιτροπή) με 

βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά  

προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά και υπό 

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

περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του 

αναδόχου.  Η πληρωμή θα γίνεται με  την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
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αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε και  με την  προσκόμιση των κάτωθι 

δικαιολογητικών από τον ανάδοχο:  

24.1.1. Πρωτόκολλο οριστικής τμηματική ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  

24.1.2.  Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν  

24.1.3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

24.1.4. Βεβαίωση της οικείας Αγορανομικής αρχής για την τιμή του κάθε είδους 

την ημέρα της παράδοσης (στην περίπτωση της Ομάδας Α’). 

24.2. Η πληρωμή θα γίνεται έως 60 μέρες από την παραλαβή τιμολογίου. 

24.3. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα, στον 

Ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου, και 

υποχρεούται (ο ανάδοχος) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο. 

24.4. Ο αναλογών φόρος βαρύνει τον ανάδοχο.  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 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%. 

24.5. Τα  έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς,  διανομής, πάσης φύσεως αμοιβές 

προσωπικού του Αναδόχου και εν γένει ό,τι απαιτείται  για παράδοση στον τόπο 



55 
 

και χρόνο που προβλέπεται στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται στην 

προσφερόμενη από τον Ανάδοχο τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό 

να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον Ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή 

αποζημίωσης σ’ αυτόν, για τις παραπάνω δαπάνες. 

24.6. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρες εκτός Ελλάδας, θα 

υποβάλλονται στην Αναθέτουσα επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική από αρμόδια Ελληνική Αρχή. 

ΆΡΘΡΟ 25. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

25.1. Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (Α΄147), ως εξής: 

• Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 

της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

• Κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, εντός προθεσμίας 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή ενστάσεων και το 

αποφασίζον όργανο, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφασίζει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην 

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. 

25.2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση 

αυτής η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο αρ. 127 παρ.2 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 

η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
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25.3. Οι οικονομικοί φορείς εφόσον δεν ασκήσουν κατά τα ανωτέρω και 

εμπρόθεσμα ένσταση κατά της προκήρυξης ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της παρούσας προκήρυξης και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τους αποκρούσουν, ευθέως ή έμμεσα. 

25.4. Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το 

νομότυπο και εμπρόθεσμο αυτών, εντός του εργασίμου ωραρίου της 

Αναθέτουσας, ήτοι μεταξύ 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. 

25.5. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται 

απαράδεκτος.  

25.6. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 25.1 και η 

άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 

ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟ 26. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η παρούσα διακήρυξη αποτελείται από το σώμα της διακηρύξεως, το 

Παράρτημα Α’ (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης), το 

Παράρτημα Β’ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), το Παράρτημα Γ’ 

(Σχέδιο της συμβάσεως), το Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές), 

Παράρτημα Ε’ (ΤΕΥΔ) και το Παράρτημα Στ ΄ (Ενημέρωση Προμηθευτών για 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Καν Ε.Ε. 679/2016), τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄ 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Ημερομηνία, 25/11/2019 

Κωνσταντίνος Δήμτσας 

 


