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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ. 118 Ν. 4412/2016) 

Για την «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (CPV: 33141621-9 – 

Εξοπλισμός ακράτειας) 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 

‘’Αποστολή’’»  

  

 

Προς : 

1. tsaka@megadis.gr  
              
Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει της από 07/12/2020 αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής». 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tsaka@megadis.gr
http://www.mkoapostoli.com/?attachment_id=5380


2 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1. Η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 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. Σκοπός της είναι η οργάνωση και εκτέλεση, με σύγχρονα 

μέσα, τεχνογνωσία και ευελιξία, του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου, 

ώστε αυτό να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες 

ανάγκες και απαιτήσεις μιας διαρκώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενης κοινωνίας. 

2. 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 δράσεις και τα προγράμματα της αναπτύσσονται σε συνεργασία 

με τις κατά τόπους Μητροπόλεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. 

3. Στο πλαίσιο δραστηριοποίησης στον χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στον 

χώρο της ψυχικής υγείας, η «Αποστολή» λειτουργεί μονάδες ψυχικής υγείας με 

ετήσια χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας  

και Κ.Α.Ε. 2544. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω η «Αποστολή» δυνάμει της από 07/12/2020 

αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών 

προσωπικής υγιεινής (CPV: 33141621-9 – Εξοπλισμός ακράτειας) 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 ‘’Αποστολή’’, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρούσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

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

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

της Επιτροπής 
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- Η 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) 

- Ο 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. 

- Οι 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 

κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

- Η με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

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

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

- Οι 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.  
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- 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».  

- Οι 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. 

- Η υπ΄ αριθμ. 07/12/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ 

«Αποστολή». 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

2.1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η προμήθεια προσωπικής υγιεινής (CPV: 

33141621-9 – Εξοπλισμός ακράτειας) 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 

‘’Αποστολή’’. 

Ειδικότερα τα υπό προμήθεια προϊόντα ανά είδος και ποσότητα είναι τα εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ/ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ LARGE, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ 

 15.000 (τεμάχια) 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ EXTRA LARGE, ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 

1.000 (τεμάχια) 
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2.2. Κριτήριο για την τελική επιλογή προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και εντός του 

ταχθέντος προϋπολογισμού. 

2.3. Η διάρκεια της συμβάσεως άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και 

ολοκληρώνεται στις 31/12/2021. 

2.4. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί και πριν τη λήξη της, εφόσον ολοκληρωθεί η 

παράδοση και η παραλαβή του συνόλου των ειδών προσωπικής υγιεινής. 

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

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τα αιτούμενα είδη που η Πρόσκληση 

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

δαπάνης. 

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

δεσμεύεται η Αναθέτουσα να προμηθευθεί ακριβώς τις ποσότητες που 

αναγράφονται. 

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

τιμή αυτών καθορίζεται μετά από συνεννόηση με τον μειοδότη προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

3.1. Ο προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 

τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (4.900,00€), χωρίς τον αναλογούντα 

Φ.Π.Α. 

3.2. Η χρηματοδότηση του έργου 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. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

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

Κυνοσάργους), Τ.Κ. 11743 Αθήνα  
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Τηλ. : 2130-184400 

Φαξ : 210-9246740 

Α.Φ.Μ.: 997889618, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών 

Εmail: info@mkoapostoli.gr   

4.2. Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την 18/12/2020, ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 16:45, στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 

8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, από τον Υπεύθυνο Προμηθειών της 

Αναθέτουσας κατά τα οριζόμενα στο αρ. 118 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

4.3. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της 

Αναθέτουσας μέχρι τις 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00. 

4.4. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από τον Υπεύθυνο Προμηθειών που 

αξιολογεί τις κατατεθείσες στην παρούσα πρόσκληση προσφορές. 

4.5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται 

κατωτέρω. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

5.1. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος και τα παραρτήματα αυτής, θα 

σταλεί σε υποψήφιους αναδόχους, οι οποίοι έχουν αντικείμενο δραστηριότητας 

συναφές με το αντικείμενο της παρούσης.  

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

απευθύνονται 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).  

5.3. Η επικοινωνία και οι πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής και των αρμοδίων οργάνων της, πραγματοποιείται είτε μέσω 

τηλεομοιοτυπίας είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).  

ΑΡΘΡΟ 6. 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»: 

mailto:info@mkoapostoli.gr
mailto:T.Vlachos@mkoapostoli.gr
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6.1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται επί ποινή 

αποκλεισμού τα κατωτέρω: 

6.1.1. 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),  

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, 



8 
 

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 επίσης 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. 

Σημείωση 2:  Η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, 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 ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

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

σύμβασης. 

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

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

υποχρεώσεις. 

3) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε 

γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης. 

4) ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει λάβει γνώση της 

σχετικής Ενημέρωσης Προμηθευτών Προϊόντων/ Παρόχων Υπηρεσιών για την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα www.mkoapostoli.gr,(www.mkoapostoli.com/poioi-

imaste/ενημέρωση-προμηθευτών-προϊόντων-παρ/ ),  όπως αυτή εκάστοτε 

ισχύει. 

6.2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος και ειδικότερα:  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) με το αντίστοιχο ΦΕΚ και 

μετά την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ τις ανακοινώσεις 

ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχουν νεότερες καταχωρήσεις) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων 

περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου και μετά την κατάργηση της 

υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ η σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ (εφόσον 

υπάρχει) 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στην Πρόσκληση, στο οποίο μπορεί 

να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 

http://www.mkoapostoli.gr/
http://www.mkoapostoli.com/poioi-imaste/ενημέρωση-προμηθευτών-προϊόντων-παρ/
http://www.mkoapostoli.com/poioi-imaste/ενημέρωση-προμηθευτών-προϊόντων-παρ/
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Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα της Πρόσκλησης 

και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 

του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

6. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.: 

1. Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ. 

2. Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης 

συμμετοχής στην Πρόσκληση, στην οποία 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 της Πρόσκλησης και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο 

ως αντίκλητος, 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

κωδικοποιημένο θα προσκομιστούν αντίγραφα όλων των προγενεστέρων 

τροποποιητικών. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού. 

3. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

4. Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης 

συμμετοχής στην Πρόσκληση, στην οποία μπορεί να περιέχεται και 
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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 της Πρόσκλησης και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο 

ως αντίκλητος. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής 

τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Γενικά, 

τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους πλην των προαναφερομένων θα πρέπει να 

προσκομίσουν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασής τους και τροποποιήσεις αυτών, καθώς και το νομιμοποιητικό 

έγγραφο όπου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. 

6.3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. 

6.4. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 6.1., αν  ο 

συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση υπογράφουν:  

i) ο Διαχειριστής, όταν πρόκειται για Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε., ΕΠΕ  

ii) ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι ΑΕ  

iii) O Πρόεδρος του Συνεταιρισμού  

iv) οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί του, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.  

v) Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας 

καθένας από τους συμμετέχοντες στην ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας 

οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει αυτοτελώς τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπει η Πρόσκληση. 

6.5. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται μία φορά σε Πρωτότυπη 

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

αντίγραφο). 
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6.6. Η παράλειψη υποβολής / προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά συμμετοχής ή η υποβολή / προσκόμιση δικαιολογητικών που 

δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης και του νόμου συνεπάγεται τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την Πρόσκληση. 

ΆΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7.1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής. 

7.2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7.4. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 

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

τιμών της προσφοράς του. 

7.5. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής 

οφείλει να παράσχει γραπτώς στον Υπεύθυνο Προμηθειών της Αναθέτουσας τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η 

αξιοπιστία της προσφοράς. 

7.6. Στην προσφερόμενη έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα  έξοδα συσκευασίας, 

μεταφοράς,  διανομής, πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού του Αναδόχου και εν 

γένει ό,τι απαιτείται  για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην 

Πρόσκληση και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη 

απαίτηση από τον Ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν, για 

τις παραπάνω δαπάνες. 

7.7. 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 Πρόσκληση (30 ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη της  αξιολόγησης των προσφορών). Σε περίπτωση που 

η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της 

ζητούμενης από την Πρόσκληση, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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AΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

8.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά 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 

18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  16:00. 

8.2. 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 Πρόσκληση 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. 

8.3. Οι προσφορές υποβάλλονται στην «Αποστολή», στην Ελληνική γλώσσα, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που 

περιέχει η προσφορά είναι διατυπωμένο σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, 

θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

8.4. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

8.5. Απόρριψη προσφορών 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως μη κανονική σε κάθε 

περίπτωση παράβασης όρου της παρούσας Πρόσκλησης, ιδίως δε σε κάθε μία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις:  

− είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία 

ή/και αιρέσεις,  
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− έχει ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες , διορθώσεις που καθιστούν ασαφή την 

προσφορά κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών,  

− αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,  

− αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους 

τμήματα του έργου,  

− δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί , σύμφωνα με το προβλεπόμενα στα σχετικά 

κεφάλαια της παρούσας, 

 − παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση του Υπεύθυνου Προμηθειών της 

Αναθέτουσας ουσιώδεις αποκλίσεις με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

προκήρυξης,  

− δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή ή είναι ασυνήθιστα 

χαμηλή, εφόσον έχουν ζητηθεί εγγράφως διευκρινίσεις και έχουν απορριφθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 

− εάν αποδειχτεί ότι είναι αποτέλεσμα αθέμιτης πρακτικής όπως συμπαιγνία ή 

διαφθορά  

− αφορά μέρος της σύμβασης και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων 

ειδών,  

− έχει υποβληθεί μετά την προθεσμία κατάθεσης των προσφορών.  

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε 

περίπτωση παράβασης όρου της παρούσας Πρόσκλησης, ιδίως δε σε κάθε μία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις:  

− δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,  

− η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα 

από το στάδιο που βρίσκεται η Πρόσκληση, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου 
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για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού 

του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

8.6. 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. 

8.7. Επισημαίνεται ότι: 

• Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνος ή 

συμμετέχοντας σε μόνο ένα σχήμα. Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στην 

Πρόσκληση σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές 

διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων 

προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 

• Μετά την υποβολή των προσφορών, ο Υπεύθυνος Προμηθειών της 

Αναθέτουσας δικαιούται 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 

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. 

8.8. Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 

προσφοράς 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 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (CPV: 
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33141621-9 – Εξοπλισμός ακράτειας) 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 ‘’Αποστολή’’»  

 «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ: 18/12/2020, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 16:00» 

και ο οποίος περιέχει τους εξής δύο (2) ξεχωριστούς και σφραγισμένους  

υποφακέλους, επί ποινή αποκλεισμού,  με τις κάτωθι ενδείξεις: 

8.8.1. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά 

στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης, επί ποινή απόρριψης   

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’  της παρούσας Πρόσκλησης, επί ποινή απόρριψης. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9.1. Η υποβαλλόμενη στην Πρόσκληση προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον 

προσφέροντα για 30 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της αξιολόγησης 

των προσφορών. 

9.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.3. 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 Πρόσκληση. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης  ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της Πρόσκλησης 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε ο συμμετέχων στην Πρόσκληση μπορεί 

να επιλέξει είτε να παρατείνει την προσφορά του, εφόσον του ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του, είτε όχι.  Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 
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με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν 

ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με 

αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

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

που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε 

όχι. 

ΆΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

10.1. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά 

συμμετοχής και οικονομική προσφορά) γίνεται δημόσια και σε μία διαδικασία 

από τον Υπεύθυνο Προμηθειών της Αναθέτουσας, αυθημερόν την 

18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:45, στην έδρα της «Αποστολής» 

(Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, Τ.Κ. 11743, Αθήνα), σύμφωνα με το 

άρθρο 118 παρ. 2 του ν. 4412/2016, παρουσία των προσφερόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.  

10.2. Ο Υπεύθυνος Προμηθειών της Αναθέτουσας, σε επόμενη κλειστή 

συνεδρίαση, την ίδια μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των 

ανωτέρω στοιχείων των προσφορών, ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα 

των δικαιολογητικών, ως προς τους όρους της παρούσας, την οικονομική 

προσφορά των συμμετεχόντων και προτείνει την κατακύρωση ή μη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου 

αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά 

σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

Το αποτέλεσμα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας το οποίο αποφαίνεται επί του 

Πρακτικού του Υπεύθυνου Προμηθειών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων 

ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού Πρακτικού, η οποία απόφαση 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει.  
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10.3. Ταυτοχρόνως  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 σε 

σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στο 

άρθρο 12. 

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

για τη συνέχιση της διαδικασίας της Πρόσκλησης και την ανάθεση της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

11.1. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά 

εφόσον η προσφορά του έχει κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης. Αναλυτικότερα μειοδότης 

ανακηρύσσεται ο προσφέρων με: 

Τη χαμηλότερη τιμή στην συνολική αξία- τελική καθαρή αξία των ειδών 

(επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης) και όχι με βάση τις 

επιμέρους τιμές των προϊόντων.   

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

είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης 

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

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης, 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, ο Υπεύθυνος Προμηθειών θα προβεί σε κλήρωση μεταξύ και 

παρουσία αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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12.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στον Υπεύθυνο 

Προμηθειών,  τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:  

12.2.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής, 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 

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, 



20 
 

 ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

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

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

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

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

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

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

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

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

ν. 4198/2013 (Α` 215). 

η) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης (12.1.). 

Β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά όλους τους 

Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές 

(κύριας και επικουρικής) που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 

το οποίο να προκύπτει ότι κατά τον χρόνο υποβολής του είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους.  

Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά τον χρόνο υποβολής του, είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα 

του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναζητά αυτεπάγγελτα 

από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα 

του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την 

ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα 

παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα 
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Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να 

τον ειδοποιήσει εγγράφως να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη 

μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει 

ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. Όταν ο Οικονομικός φορέας 

δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) εντός είκοσι 

ημερολογιακών (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν 

υποβάλλει αυτή (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα),  και προσκομίζει 

αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η 

ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

12.2.2. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ : 

Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής, εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, από την οποία 

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 

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

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

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

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

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

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

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

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

 ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

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

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

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

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

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

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

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

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

ν. 4198/2013 (Α` 215). 

η) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

Η υπεύθυνη δήλωση αφορά: α) στους διαχειριστές για τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 

(Ι.Κ.Ε.) και για  τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), β) στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) γ) Στις περιπτώσεις ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας 

σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση/σύμπραξη/κοινοπραξία δ) σε 

κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
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ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης (12.1.). 

Β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά όλους τους 

Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές 

(κύριας και επικουρικής) που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 

το οποίο να προκύπτει ότι κατά τον χρόνο υποβολής του, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους.  

Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά τον χρόνο υποβολής του, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων Β. και Γ. θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους.  

Δ. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, τα οποία θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

12.3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 12.1 αίτημα προς τον Υπεύθυνο 

Προμηθειών 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.  

12.4. Ο Υπεύθυνος Προμηθειών, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την 

παραλαβή του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, 

προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου αυτού. Μονογράφονται δε οι σελίδες 

των εγγράφων του ως άνω φακέλου. Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Προμηθειών 
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ελέγχει αν ο φάκελος δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου πληροί τους 

όρους της παρούσας προκήρυξης. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών 

γίνεται υποχρεωτικά σε μία διαδικασία. 

12.5. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, ο Υπεύθυνος Προμηθειών 

συντάσσει εισηγητικό στο οποίο, τουλάχιστον προτείνει την αποδοχή ή μη του 

εν λόγω φακέλου παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία και στο οποίο αναγράφεται 

η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 

12.3. 

12.6.  Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Υπεύθυνος 

Προμηθειών παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα 

ανωτέρω, τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

ανάδοχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλο όργανο 

στο οποίο έχουν  εκχωρηθεί σχετικές αρμοδιότητες, που είτε επικυρώνει το εν 

λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά. Η αναθέτουσα 

αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα που υπέβαλλε παραδεκτή προσφορά  εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

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

στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

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 



25 
 

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.  

12.8. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

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

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες 

που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

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

σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης 

της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127.  

12.10. 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 δε μπορεί να 

υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης.  

12.11. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’), 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, με απόδειξη ή κάθε άλλο νόμιμο και αποδεικνυόμενο τρόπο, της 

έγγραφης ανακοίνωσης, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία 

του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  
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13.1. Πέρα των ανωτέρω δικαιωμάτων που ορίζονται στην παρούσα  

Πρόσκληση και στα παραρτήματα αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί 

το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 και δύναται 

να αποφασίσει παράλληλα την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης αυτής, με 

τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στην διαδικασία των άρθρων 

29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον στην τελευταία περίπτωση, πληρούνται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

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

ουδέν απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις ουδένα και δι' 

οιανδήποτε αιτία. 

13.3. Άπαντες οι όροι της Πρόσκλησης είναι υποχρεωτικοί. 

13.4. Η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου στην Πρόσκληση αποτελεί 

αυταπόδεικτη απόδειξη περί του ότι ούτος γνωρίζει και αποδέχεται όλους τους 

όρους ανεπιφυλάκτως. 

ΆΡΘΡΟ 14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

14.1. Υπό  την  προϋπόθεση της ομαλής και έγκαιρης ροής χρηματοδότησης των 

υπηρεσιών της Δομής, η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€) εντός 60 

ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τιμολογίου,  υπό τον όρο ότι δεν 

συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις 

βάρος του αναδόχου.  Η πληρωμή θα γίνεται με  την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας και  με την  προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών από τον 

ανάδοχο:  

14.1.1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  

14.1.2.  Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν  

14.1.3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
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14.2. 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. 

14.3. 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 παροχή της υπηρεσίας 

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) . 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

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

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. 

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

υποβάλλονται στην Αναθέτουσα επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική από αρμόδια Ελληνική Αρχή. 

ΆΡΘΡΟ 15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

15.1. Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (Α΄147), ως εξής: 
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• κατά της διακήρυξης της Πρόσκλησης, σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι 

το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης 

της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας της Πρόσκλησης. Αν προκύπτει 

κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

• Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα.  

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Οι ενστάσεις  εξετάζονται  από την  αρμόδια τριμελή επιτροπή ενστάσεων εντός 

πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και 

την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις 

ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το αποφασίζον 

όργανο, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφασίζει εντός δέκα 

(10) ημερών, μετά την  άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης.  

15.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται 

δεκτές. 

15.3. 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. 

15.4. 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. 
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15.5. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται 

απαράδεκτος.  

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από το σώμα της Προσκλήσεως, το 

Παράρτημα Α’ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) και το Παράρτημα Β’ 

(Σχέδιο της συμβάσεως), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄ 

Ημερομηνία, 08/12/2020 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

 

Κωνσταντίνος Δήμτσας 

 


