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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια  ειδών  βασικής  υλικής  συνδρομής,  με  ηλεκτρονικό  ανοικτό  διεθνή
διαγωνισμό,  για  τις  ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής
Υλικής Συνδρομής, για το έτος 2016»

Ο Δήμαρχος  Καρδίτσας  έχοντας υπόψη:
1. Τον N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα

του άρθρου 158 και του άρθρου 209.
2. Τον  Ν.  4412/16  (ΦΕΚ-147  Α/8-8-16):  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
3. Την Τεχνική Έκθεση (αρ. θεώρησης 1184/31-01-2017) και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό

της προμήθειας.
4. Τον  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
5. Τον  Κανονισµό  (ΕΚ)  1177/2009  της  Επιτροπής  της  30ης  Νοεμβρίου  2009  για  την

τροποποίηση  των  οδηγιών  2004/17/ΕΚ,  2004/18/ΕΚ  και  2009/81/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων.

6. Το  Ν.4155/2013  (ΦΕΚ  120/Α΄/29-5-2013)  “Εθνικό  Σύστηµα  Ηλεκτρονικών  Δηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.

7. Το  Ν.4254/2014  (ΦΕΚ  85/Α΄/7-4-2014)  “Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα την
υποπαράγραφο  ΣΤ.20  του  άρθρου  1  “Εφαρμογή  Εθνικού  Συστήµατος  Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων” που αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013.

8. Την υπ' αριθµ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και  Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”.

9. τον  Ν.3886/2010  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημόσιων  συμβάσεων  -
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης  Ιουνίου  1989  (L  395)  και  την  Οδηγία  92/13/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  25ης
Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ
τ. Α 173/2010)

10. τον  Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ
29/Α΄) και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
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Π.Δ/τος  82/96  (ΦΕΚ  66/Α’) “Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα”, όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και  ισχύουν  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  8  του  Ν.  3310/05  και  του  άρθρου  8  του
Ν.3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄).

11. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων  και  πράξεων των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από
τον Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.

12. Τον  Ν.  4281/2014  (Α 160)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», (εφεξής: «ο νόμος»),
στο Μέρος Β' (άρθρα 14 – 201) του οποίου περιλαμβάνονται κανόνες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.3  του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου & άλλες διατάξεις οργάνωσης &
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α'/19.8.2005) «Αρχές και Κανόνες
για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της
αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης»

15. Την ΚΥΑ Δ23/οικ.45101/3206 «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο
2015-2016,  στο πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής
Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους»

16. Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2017.
17. Την υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε ο

τρόπος ανάθεσης της προμήθειας και την 22/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 

18. Την  αναγκαιότητα  της  προμήθειας  με  τα  χαρακτηριστικά  που  περιγράφονται  στις  υπό
έγκριση τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  υλοποίηση  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

19. Το πρακτικό της υπ’ αρίθμ.  3/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΠ 685/19-01-
2017 για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης του
διαγωνισμού.

20. O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει,
ως και ο συμπληρωματικός και οι εφαρμοστικοί αυτού.

21. Η Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής
για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

22. Η  υπ’  αριθ.  Δ23/οικ.23761/1507/27-5-2015  (ΦΕΚ  Β΄1064/05-06-2015)  υπουργική
απόφαση  «Προσδιορισμός  Κοινωνικών  Συμπράξεων  για  την  υλοποίηση  των
παρεμβάσεων του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ι  «Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».

23. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης
ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-
2016».
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24. Η  υπ’  αριθμ  989/19.05.2016  Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης  «Αποκεντρωμένες
Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016- ΚΣ ΠΕ Καρδίτσας»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Διεθνή  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με  ανοικτή  διαδικασία,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για
την προμήθεια με αγορά, των ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, όπως αυτά αναφέρονται στην
Τεχνική Έκθεση (Παράρτημα Α’ της παρούσης) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 ΆΡΘΡΟ 1ο Τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος,  ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα πέντε (45)
ημερών,  από  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποστολής  της  προκήρυξης  στην  Υπηρεσία
Επισήμων  Εκδόσεων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  27  του
Ν.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 2ο Αναθέτουσα Αρχή- Αντικείμενο ανάθεσης 
Αναθέτουσα  Αρχή  της  παρούσας  δημόσιας  σύμβασης  είναι  ο  Δήμος  Καρδίτσας.  Αντικείμενο
ανάθεσης είναι  η προμήθεια ειδών βασικής  υλικής  συνδρομής,  τα  οποία θα  διατεθούν στους
ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
που  εξυπηρετούνται  από  την  Κοινωνική  Σύμπραξη  Περιφερειακής  Ενότητας  Καρδίτσας.  Τα
στοιχεία των προς προμήθεια ειδών, περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση (Παράρτημα
Α’) της παρούσας διακήρυξης.  

ΆΡΘΡΟ 3ο Λήψη πληροφοριών
Η οποιαδήποτε επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα
σύμβασης, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:
24413-54721, ώρες: 8.00-14.00 αρμόδιος υπάλληλος: Τίγκας Βάιος.
Σχετικά  αιτήματα  για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  –  διευκρινίσεις  επί  των  εγγράφων  του
διαγωνισμού (διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα  παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –  διευκρινίσεων υποβάλλονται  μόνο  από
εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  φορείς  που  διαθέτουν  σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από
αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε
μορφή  αρχείου  .pdf,  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων,  το  οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα υποβάλλονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη
της  προθεσμίας  που  έχει  οριστεί  για  την  παραλαβή  των  προσφορών.  (άρθρο  67  του  Ν.
4412/2016)  Αιτήματα  που  υποβάλλονται  εκτός  των  ανωτέρω  προθεσμιών  δεν  εξετάζονται.
Παρομοίως,  δεν  εξετάζονται  τα  αιτήματα  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο,  είτε  το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

ΆΡΘΡΟ 4ο Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
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4.1. Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  έχει  προϋπολογισθεί  ενδεικτικά  στο  ποσό  του  307.910,74
Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α 70.03-7425.0045 με
τίτλο  «Πρόγραμμα  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  του  Τ.Ε.Β.Α.,  2014-
2020/Προμήθεια βασικής υλικής συνδρομής», του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
4.2.  Θα  χρηματοδοτηθεί  από  τον  προϋπολογισμό  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής έτους 2016 που αναλογεί στην Κοινωνική Σύμπραξη
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στον κωδικό «Βασική υλική συνδρομή», κατά τα οριζόμενα
στην ΚΥΑ Δ23/οικ.45101/3206 «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-
2016,  στο πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής
Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους»
3. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για
οποιοδήποτε  προϊόν  θέλει  από τα  αναφερόμενα  στο  Παράρτημα  Α’ της  παρούσης,  αρκεί  να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές  που  περιγράφονται  στην  Τεχνική  Έκθεση  (Παράρτημα  Α’),  που  αποτελεί
αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  και  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  22/2017  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας. Προσφορά για τμήμα των ποσοτήτων του εκάστου
είδους,  όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, απορρίπτεται.

ΆΡΘΡΟ 5ο Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
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Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής  προσφοράς  στο  σύστημα.  Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε
ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2014 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  πραγματοποιείται  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  13  της
παρούσης.

ΆΡΘΡΟ 6ο: Δικαίωμα συμμετοχής

6.1.  Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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
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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.
6.2. Ως  κριτήριο  επιλογής  τίθεται  μόνο  η  καταλληλότητα  για  την  άσκηση της  επαγγελματικής
δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς (φυσικά και
νομικά πρόσωπα) και  ενώσεις  αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό
προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο
είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται άρθρα 19 και 25 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις
προϋποθέσεις των άρθρ. 73-77 του Νόμου αυτού.
6.3.   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,  συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων,
δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι  της  αναθέτουσας  αρχής  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο.  Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
6.4.  Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό,  οι  ενδιαφερόμενοι  προμηθευτές  (οικονομικοί  φορείς)
απαιτείται  να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και  να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr),  ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
Οι  οικονομικοί  φορείς  -  χρήστες  αιτούνται  μέσω του συστήματος  την  εγγραφή τους  σε  αυτό,
παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του,
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  Ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ),

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και  Στοιχείων της  Διεύθυνσης Σχεδιασμού της  Γενικής Δ/νσης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών.

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν
διαθέτουν  Ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ),  αιτούνται  την  εγγραφή  τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το  αντίστοιχο σύστημα.  Εφόσον γίνει  η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην

ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  στα  οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος. Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  σύστημα  ή  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής
εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 7ο :Αποκλεισμός υποψηφίων (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
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7.1. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εφόσον διαπιστωθεί από την
αναθέτουσα  αρχή,  με  την  επαλήθευση  που  προβλέπεται  στα άρθρα  79  έως  81  του  Ν.
4412/2016   ή  είναι  γνωστό στην  αναθέτουσα αρχή με  άλλο τρόπο,  ότι  υπάρχει  εις  βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

7.1.1. Εμπίπτει σε κάποια από τις κατωτέρω καταστάσεις:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,  σ.  54),  καθώς και  όπως ορίζεται  στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,  σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και  την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  για την προστασία των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει  εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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.
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7.1.2) 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,

7.1.3) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς,  με  στόχο  τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,

7.1.4) εάν  συντρέχει  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του άρθρου
24   του  Ν.  4412/2016  και  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,

7.1.5) εάν συντρέχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα  στο άρθρο 48 του  Ν.  4412/2016  και  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα, 

7.1.6) εάν ο οικονομικός φορέας 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,

7.1.7) εάν ο οικονομικός φορέας 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

7.1.8) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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,

7.1.9) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει  διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

7.1.10) Εάν ο 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. 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. Η παρούσα παύει να
εφαρμόζεται  όταν ο οικονομικός φορέας 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.
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7.1.11) εάν προκύψει αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,

7.1.12) εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

7.2. Αποκλείονται οι Ενώσεις προμηθευτών, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τους λόγους
αποκλεισμού της παραγράφου 7.1. ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

7.3. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αποκλείεται ένας οικονομικός φορέας, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων  αυτού  είτε  πριν  είτε  κατά  τη  διαδικασία,  σε  μία  από  τις  περιπτώσεις  των
παραγράφων 7.1 και 7.2.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Δικαιολογητικά
8.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως,  επί  ποινή αποκλεισμού,  τα  εξής  δικαιολογητικά,  σε μορφή αρχείου  τύπου .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 11
της παρούσης διακήρυξης.
2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο
μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  από  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

8.2. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 13
& 16 της παρούσης, ο προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός
ανάδοχος») υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης:
α) Φυσικά πρόσωπα

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7.1.1. της παρούσας διακήρυξης, που θα έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να
προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως προς τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  και  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους,  τόσο  κατά  την
ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  όσο  και  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που
αναφέρονται  στις  παραπάνω  παραγράφους,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να
αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ'  αυτό και  το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
δημόσια  αρχή,  που  θα έχουν  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από την  ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

β) Νομικά πρόσωπα

Τα δικαιολογητικά του εδαφίου α. και:
I. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  θα προσκομίσουν πιστοποιητικά

όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

II. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.

γ) Συνεταιρισμοί

Τα δικαιολογητικά του εδαφίου α. και:
I. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

δ) Ενώσεις προμηθευτών

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.

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

διαγωνιστική διαδικασία,  υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν σε έντυπη μορφή, εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας
από  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  πλην  των  ΦΕΚ.  Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από  τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή
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υπογραφή.  Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου
υπογράφονται  ψηφιακά  από τους  έχοντες  υποχρέωση προς  τούτο  και  δεν  απαιτείται  σχετική
θεώρηση.  Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  Τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική
προσφορά  και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

 Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε
μορφή  αρχείου  pdf  και  υποχρεούται  να  την  υποβάλλει  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  σε
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τη μια (1) εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική υποβολή. Κατά
την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα, σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.  Τα  στοιχεία  αυτά  αφορούν,  ιδίως,  τα  τεχνικά  ή  εμπορικά  απόρρητα  και  τις
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

 Όταν  ο  υποψήφιος  προμηθευτής  είναι  νομικό  πρόσωπο  (Α.Ε.,  Ε.Π.Ε.,  Ο.Ε.  ή  Ε.Ε.)  και  ο
υπογράφων  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις  ενεργεί  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,  θα
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

 Οι  δηλώσεις  χρειάζεται  οπωσδήποτε  να  έχουν  τα  πλήρη  στοιχεία  του  υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ.τ.λ.),  ώστε να είναι σωστές και
πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

 Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη
προσήκουσα  υποβολή  τους  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  και  του  νόμου,
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.

  Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος
υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

 Σε κάθε περίπτωση ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις
στην  ελληνική,  οι  οποίες  θα  είναι  θεωρημένες  και  ως  προς  τις  σφραγίδες  που  φέρουν  από
επίσημη αρμόδια κρατική ελληνική αρχή.

 Σε  περίπτωση  που  το  οικείο  κράτος  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  προμηθευτής,  δεν  εκδίδει
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει
όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις  αυτό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  του
ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη 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 οποία θα βεβαιώνεται
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Περιεχόμενο προσφορών 
9.1. Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  τη  προσφορά τους  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο μέσα στη
προθεσμία που ορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.  Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού
φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα, σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος,  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.

9.2. Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», περιλαμβάνονται 
9.2.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8.1. της παρούσης. 
9.2.2.  Τεχνική  Προσφορά:  Τεχνική  προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη
ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος.  Στη  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό
ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται  από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ή δεν
μπορούν να  αποτυπωθούν,  ο  προσφέρων επισυνάπτει  στην  τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Με  την  προσφορά  τους  οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  ειδικό  Τεύχος  τεχνικής
περιγραφής,  στο οποίο θα δίδεται  σαφής περιγραφή για  το κάθε προσφερόμενο Προϊόν.  Στο
παράρτημα Β’ της  διακήρυξης  παρέχεται  αντίστοιχο πρότυπο αρχείο,  για  τη  διευκόλυνση των
υποψηφίων  προμηθευτών.  Στο  σώμα αυτό  της  τεχνικής  προσφοράς  προς  το  δήμο,  υπάρχει
πρόβλεψη  για  την  παροχή  των  στοιχείων  περιγραφής  των  υπό  προσφορά  προϊόντων.  Οι
προμηθευτές μπορούν να συντάξουν και δικές τους τεχνικές προσφορές, αρκεί να ακολουθηθεί η
αρίθμηση των  προϊόντων  που  έχει  δοθεί  από την  υπηρεσία,  προκειμένου  να  είναι  εύκολη  η
αξιολόγησή  τους.  Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  τεχνικής  προσφοράς  του
προσφέροντος  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  pdf  και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν σε έντυπη μορφή, εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας
από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  (με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι  τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  που
υπογράφονται  ψηφιακά από τους  έχοντες  υποχρέωση προς  τούτο,  δεν  απαιτείται  να  φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις τεχνικές προσφορές τους, τη χώρα προέλευσης
του κάθε είδους που προσφέρουν. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην τεχνική προσφορά του
το  εργοστάσιο,  στο  οποίο  γίνεται  τυχόν  επεξεργασία,  τυποποίηση  -  συσκευασία  του  κάθε
προσφερόμενου προϊόντος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του ή τον προμηθευτή, παραγωγό
από τον οποίο θα προμηθεύεται τα είδη. Αν παραγωγός είναι ο ίδιος, αυτό θα αναφέρεται στην
τεχνική  προσφορά  του.  Προσφορά  στην  οποία  δεν  υπάρχει  η  παραπάνω  δήλωση,  θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η δήλωση μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο σώμα της τεχνικής
προσφοράς. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που
δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά,  τότε  αυτή  απορρίπτεται  και  η  σχετική  απόφαση  του  Δημάρχου  κοινοποιείται  στο
Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του
δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η
προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  και  όταν  στο  εργοστάσιο  που  δηλώνεται  για  την
επεξεργασία και τυποποίηση μερικώς ή ολικώς του προϊόντος, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού
από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
Μετά τη σύναψη της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά
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από  γνώμη  της  επιτροπής  αξιολόγησης,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  αλλαγή  του  εργοστασίου  με
απόφαση  του  Δημάρχου.  Επεξεργασία  και  τυποποίηση  του  προσφερόμενου  προϊόντος  σε
εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του
Δημάρχου, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.
Επισημαίνεται,  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  Τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική
προσφορά  και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους
φορείς.

9.3.Οικονομική προσφορά 
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf,
το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου,  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της, στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει  ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία. Επισημαίνεται  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει  επί  ποινή
αποκλεισμού  να  επισυνάψει  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  στον  (υπο)  φάκελο  της
οικονομικής  προσφοράς  το  ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  που  προσαρτάται  στην
παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα Γ’). 
Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  οικονομικής  προσφοράς  του  προσφέροντος
υποβάλλονται  από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf  και  προσκομίζονται  κατά
περίπτωση από αυτόν σε έντυπη μορφή, εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

9.4. Διευκρινήσεις
-  Η προσφερόμενη τιμή πρέπει  να προκύπτει  με  σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η
οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
-  Οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν τη  δυνατότητα  να  υποβάλλουν  προσφορά για  ένα  ή  περισσότερα
προϊόντα, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε προϊόντος.
-  Οι  τιμές  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  το  σύνολο  των  επιβαρύνσεων  (προβλεπόμενοι  φόροι,
δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα
αναφέρεται  χωριστά.  Η  συνολική  τιμή  χωρίς  ΦΠΑ θα  ληφθεί  υπόψη  για  τη  σύγκριση  των
προσφορών.
- Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος,  οι  συμμετέχοντες  θα  συμπληρώσουν  ως  τιμή
προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα
Διακήρυξη (Τεχνική Έκθεση- Παράρτημα Α’) για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
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- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι
και εντός της Κεντρικής Αποθήκης της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
(Μυρμιδόνων 4-Καρδίτσα).
-  Προσφορές  που δεν  δίνουν τις  τιμές  σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
-  Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  του  αρμόδιου  για  την  αξιολόγηση  των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται
προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
-  Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  με  την  ίδια  ακριβώς  τιμή.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η
Αναθέτουσα  Αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που
υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

9.5. Χρόνος ισχύος προσφορών
9.5.1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον  οχτώ  (8)  μηνών από την  ημέρα  του  διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο
ισχύος μικρότερο των οχτώ (8) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9.5.2. Ο Δήμος Καρδίτσας μπορεί  με  έγγραφη γνωστοποίηση προς τους  διαγωνιζόμενους  να
παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο οκτώ (8) μήνες, χωρίς οι
διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης
ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε  να παρατείνουν την προσφορά τους,  εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος – Τόπος - Τρόπος παράδοσης
10.1. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, μέχρι και την
20/12/2017, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας. 
10.2. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδίδει  τα  προς  προμήθεια  είδη,  μέχρι  και  εντός  της
Κεντρικής  Αποθήκης  της  Κοινωνικής  Σύμπραξης  Περιφερειακής  Ενότητας  Καρδίτσας
(Μυρμιδόνων 4-Καρδίτσα).
10.3. Ο προμηθευτής θα ενημερώνεται  από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής,  για την
ποσότητα που θα παραδίδεται σε κάθε τμηματική παραλαβή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, πριν
την ημερομηνία παράδοσης, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή
στη  σύμβαση  ανάθεσης.  Η  ειδοποίηση  αποδεικνύεται  με  αντίγραφο  του  αποστέλλοντος
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
10.4.  Η πρώτη παράδοση θα πρέπει να εκκινήσει εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
10.5.  Ο ανάδοχος υποχρεούται  να ειδοποιεί  τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής,  για τον
ακριβή χρόνο παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  εκτός και αν η
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ημέρα και  ώρα  παράδοσης  είναι  ορισμένη  και  τακτή,  στη  σύμβαση ανάθεσης.  Η  ειδοποίηση
αποδεικνύεται  με  αντίγραφο  του  αποστέλλοντος  μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  Ο
πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μέχρι το τέλος της επόμενης
εργάσιμης ημέρας τη διαθεσιμότητα της επιτροπής και του τόπου παράδοσης κατά τον οριζόμενο
χρόνο  παράδοσης,  με  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  κοινοποιούμενο  στον  Δήμο
Καρδίτσας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ανάδοχος ενημερώνει τον Δήμο Καρδίτσας.
10.6.  Η μεταφορά και παράδοση του ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του
ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς
αγαθών. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Εγγυήσεις (συμμετοχής - καλής εκτέλεσης)
Οι προσφέροντες θα πρέπει να παράσχουν, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:

11.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Το  ύψος  της  εγγύηση  συμμετοχής  καθορίζεται  σε  ποσοστό  δυο  τοις  εκατό  (2%), επί  του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εκτός Φ.Π.Α. Σε περίπτωση υποβολής
προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  του/των  προσφερομένου/ων
τμήματος/τμημάτων.  Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση  συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν:
-  ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
-  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που  αναφέρονται  στα  άρθρα  73  έως  78  του  Ν.
4412/2016,
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της  αποφάσεως δεν  αναστέλλει  την  είσπραξη του ποσού της
εγγυήσεως. 
Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα)  την  άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων  ή  την  έκδοση
απόφασης επ’ αυτών και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. 

11.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου
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έναντι του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη
του ποσού της εγγυήσεως. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι
εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφονται  στο  σύνολό  τους  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η
επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και  προκαταβολής γίνεται  μετά την αντιμετώπιση,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
11.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. (άρθρο 72 παρ.5 του
Ν.4412/16)
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Δήμος Καρδίτσας),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) 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  ή  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο.
11.4. Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  εκδίδονται  από πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Γλώσσα
12.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.
12.2. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει,
επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας
της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται  η γνησιότητά
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τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
12.3. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην
ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου
διεξάγονται  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διευκολύνει  την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.
12.4. Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα
Δικηγόρων ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα
προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.

ΑΡΘΡΟ 13ο   :   Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση
13.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και  ώρα από 09.00 π.μ., ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα του συστήματος, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
13.2.Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την  αξιολόγηση  των  λοιπών  στοιχείων
αυτών.
13.3. Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)  φακέλων  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική
πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν.  Ομοίως,  μετά  την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι  προσφέροντες των
οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των
τιμών που προσφέρθηκαν.
13.4. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών
Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και  των  διαδικασιών  της  κατά  περίπτωση  Αναθέτουσας  Αρχής.  Συγκεκριμένα,  μέσα  από  το
Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•  Η  αναθέτουσα αρχή εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
•  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της
προσφοράς τους.
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• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς
για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
13.5. Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
Η ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»  του  προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), πραγματοποιείται δύο (2)
εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών
που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
που αποσφραγίσθηκε.

ΑΡΘΡΟ14ο: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση δικαιολογητικών 
14.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία,
επτά  (7)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση  που  υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες  ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. (άρθρο
102 παρ.1 Ν.4412/16)
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και
των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις
των  εγγράφων  της  προσφοράς  από  την  ορολογία  των  εγγράφων  της  σύμβασης,  που  δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά
στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1  του  ν.  4250/2014  (Α'  74),  μεταφράσεων  και  λοιπών  πιστοποιητικών  ή  βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή
μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση
ή η  διευκρίνιση,  κατά  το  πρώτο  εδάφιο,  δεν  επιτρέπεται  να  έχει  ως συνέπεια  μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο
τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,  ακόμη και  με  νέα έγγραφα,  εγγράφων ή δικαιολογητικών που
έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 
14.2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα
σε  εύλογη  προθεσμία  επτά  (7)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει,  αν
περιέχει  ασάφειες  ήσσονος σημασίας ατέλειες,  επουσιώδεις παραλείψεις  ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση
αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να
προσδίδει  αθέμιτο  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  στη  συγκεκριμένη  προσφορά σε  σχέση  με  τις
λοιπές. 
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ΑΡΘΡΟ15ο:Κριτήριο κατακύρωσης
15.1. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές), που θα προσφέρει
το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%),στις  τιμές  της  τεχνικής  έκθεσης
(Παράρτημα Α’)  και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ16ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
16.1.  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  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 8.2. της παρούσης ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
16.2.  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
16.3.  Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 17 της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  βάσει  των  κριτηρίων  ανάθεσης  του
άρθρου 15 της παρούσης,  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. 
16.4. Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή  αντίγραφα,  των παραπάνω δικαιολογητικών,  κηρύσσεται  έκπτωτος
και, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 της παρούσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης του άρθρου 15 της παρούσης, 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. 
16.5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 17
της  παρούσης,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  η
κατακύρωση γίνεται  στον  προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει  των κριτηρίων ανάθεσης του άρθρου 15 της  παρούσης,
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.
16.6.  Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για  τη λήψη απόφασης είτε  για  την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 16.3, 16.4 ή
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16.5  της  παρούσης,  είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
16.7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
κατακύρωσης που κατατέθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ17ο: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές
17.1. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι  όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της
προσφοράς  και  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης.  Στην  απόφαση
κατακύρωσης  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της  σύναψης  της
σύμβασης. 
17.2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις  οποίες οι  προσφέροντες/υποψήφιοι  είχαν
δηλώσει  ότι  πληρούν  στα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  (άρθρο  8.1.  της  παρούσης),  οι  οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  οι
προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και
το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσης.
17.3. Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο
του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του, που είχε προσκομισθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ18ο: Κατακύρωση διαγωνισμού
18.1.Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της
σύναψης της σύμβασης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με αιτιολογημένη εισήγησή της,  μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,
18.2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  αμέσως την  απόφαση κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο
όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε
προσφέροντα  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  με
τηλεομοιοτυπία,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  κ.λπ.,  επί  αποδείξει.  Η απόφαση κατακύρωσης δεν
παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους
τους προσφέροντες.
18.3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α)  άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις  κείμενες  διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και  δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ)  κοινοποίησή της  απόφασης κατακύρωσης στον  προσωρινό ανάδοχο,  εφόσον ο  τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
18.4. Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
18.5.  Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν
προσέλθει  να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική
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πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ19ο: Ματαίωση διαδικασίας
19.1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, ή
β) στην περίπτωση του άρθρου 18.5. της παρούσας διακήρυξης.
19.2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί επίσης να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και  η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει  πλέον την αναθέτουσα
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση του άρθρου 9.5.2. της παρούσης,
στ)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  ιδίως  δημόσιας  υγείας  ή
Προστασίας του περιβάλλοντος. (άρθρο 106 παρ.2 Ν.4412/16)
19.3. Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 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. 
19.4. Όταν  συντρέχουν  οι  λόγοι  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  19.1  και  19.2,  η  αναθέτουσα αρχή ακυρώνει  τη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα
της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
19.5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου,
να  αποφασίσει,  παράλληλα  με  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  σύναψης,  και  την  επανάληψη
οποιασδήποτε  φάσης  της  διαδικασίας  σύναψης,  με  τροποποίηση  ή  μη  των  όρων  της  ή  την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 20ο :   Ενστάσεις-Προσφυγές 
20.1. Ο  οικονομικός  φορέας  (προμηθευτής)  υποβάλλει  τις  ενστάσεις-προσφυγές  ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα από την κείμενη νοµοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρµα
του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο
οικονομικός  φορέας  το  υποβάλλει  σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο)  εντός  τριών (3)  εργασίμων
ηµερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.  Σε  περίπτωση  αποστολής  µε  ταχυδρομείο,  ως
ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε
περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής,
εκτός εάν υπάρχει  περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της  ένστασης,  όπως αυτή έχει
υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα,
οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 
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20.2. Μετά  την  υποβολή  των  ενστάσεων/προσφυγών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των πιστοποιημένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα, µέσα από το Σύστηµα ιδίως : 
•  Πιστοποιημένοι  χρήστες  από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού (Επιτροπή διενέργειας-

αξιολόγησης  του  διαγωνισµού)  προβαίνουν  στη  διαδικασία  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των
ενστάσεων/προσφυγών. 

•  Πιστοποιημένοι  χρήστες  από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού (Επιτροπή διενέργειας-
αξιολόγησης  του  διαγωνισµού)  συντάσσουν  και  υπογράφουν  τα  κατά  περίπτωση  πρακτικά
αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

•  Πιστοποιημένοι  χρήστες  από  το  φορέα  διενέργειας  του  διαγωνισµού,  συντάσσουν  και
υπογράφουν τις κατά περίπτωση αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Οι χρήστες-οικονοµικοί φορείς (προμηθευτές) ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της ένστασης/προσφυγής τους.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  προσκομίζεται  παράβολο  κατάθεσης  υπέρ  του
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό
προμήθεια είδους,  το ύψος του οποίου δεν μπορεί  να είναι  μικρότερο των χιλίων (1.000)  και
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (αρ. 35 του Ν. 3377/2005)  .
20.3. Δικαστική προστασία (Ν.3886/2010) 
20.3.1. Πριν  υποβάλλει  την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων,  ο ενδιαφερόμενος οφείλει,  µέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ηµερών, αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης,
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νοµικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει
να αποφανθεί αιτιολογημένα, µέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής (άρθρο 4). 
20.3.2. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο
της έδρας της αναθέτουσας αρχής) µέσα σε προθεσμία δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή
απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές
από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων  κωλύουν  τη  σύναψη  της  σύµβασης,  εκτός  εάν  µε  προσωρινή  διαταγή  ο  αρµόδιος
δικαστής  αποφανθεί  διαφορετικά.  Εφόσον  ασκηθεί  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων,  ο  αιτών
ειδοποιεί  σχετικά την αναθέτουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο,  όπως τα ηλεκτρονικά και η
τηλεομοιοτυπία,  µέσα σε  δέκα  (10)  ηµέρες  από την  άσκηση της  αιτήσεως.  Κατά  τα  λοιπά,  η
άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ορίζεται άλλως µε προσωρινή διαταγή του αρµόδιου δικαστή (άρθρο 5). 
20.3.3. Ο  ενδιαφερόμενος  µπορεί  να  ζητήσει  τη  κήρυξη  της  ακυρότητας  της  σύµβασης  που
υπογράφηκε όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3886/2010. 
20.3.4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δε λαμβάνονται
υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 21ο : Διάρκεια σύμβασης
21.1. Η  σύμβαση  της  προμήθειας  θα  ισχύει  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της,  έως  την
20/12/2017 και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Παράταση
μπορεί  να  δοθεί  μετά  από  έγκριση  της  Διαχειριστικής  Αρχής,  εφόσον  υπάρχουν  διαθέσιμες
ποσότητες και χρηματικό υπόλοιπο και πληρούνται σωρευτικά, οι προϋποθέσεις του άρθρου 27.2
της παρούσας διακήρυξης:
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ΑΡΘΡΟ 22ο : Σύμβαση
22.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο μειοδότης (ή οι μειοδότες) υπογράφει σύμβαση ή επιμέρους
συμβάσεις με το Δήμο Καρδίτσας, για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε καθένα από
αυτά.
22.2. Η σύμβαση συντάσσεται  με  βάση τους  όρους της  διακήρυξης  και  περιλαμβάνει  όλα  τα
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.
ε) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.
στ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
ζ) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
η) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ) Τον τρόπο πληρωμής.
ι) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
22.3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  ή,  σε  περίπτωση  διαιρετού  υλικού,  η  ποσότητα  που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο
όργανο. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις
ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 23ο    Δασμοί Εισαγωγής
Ο Δήμος Καρδίτσας απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών κατά τον εκτελωνισμό σε ορισμένα
είδη. Κατόπιν αυτού, η τιμή των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δασμών
εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε δασμούς.
Η σχετική ατέλεια θα προσκομιστεί στο τελωνείο με μέριμνα του προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 24ο   Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
24.1. Εφόσον  κριθεί  απαραίτητη  η  διενέργεια  επιτόπιου  ελέγχου  στις  εγκαταστάσεις  του
προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων ειδών, τα έξοδα της ειδικά για το
σκοπό  αυτό  συσταθεισομένης  τριμελούς  επιτροπής,  βαρύνουν  τον  προσφέροντα  ή  τους
προσφέροντες κατ’ αναλογία. Η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου είναι επιτρεπτή σε όλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης.  
24.2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων
εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν
αξιολογείται. 
24.3. Το κόστος διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει  τον προµηθευτή.  (άρθρο 208 παρ.3 του
Ν.4412/16)
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ΆΡΘΡΟ  25ο   Χαρακτηρισμός  στοιχείων  ή  πληροφοριών  κατά  την  προσφορά  ως
εμπιστευτικών   .
Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού
χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα
συμφέροντά του,  τότε  ο  προσφέρων οφείλει  να σημειώνει  σ’ αυτά την  ένδειξη  «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει  τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

ΆΡΘΡΟ 26ο  Dumping Εξαγωγικές επιδοτήσεις
26.1. Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  εφαρμόζεται  πολιτική  τιμών  κάτω  του  κόστους
παραγωγής,  διανομής,  επεξεργασίας  ή  εμπορίας  του  κάθε  προσφερόμενου  προϊόντος  (τιμή
Dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης
του  κάθε  προϊόντος  ή  της  παρασκευάστριας  εταιρείας.  Τα  ανωτέρω ισχύουν  ακόμα  και  στην
περίπτωση  που  μεσολαβούν  διάφορες  φάσεις  βιομηχανοποίησης  (που  αφορούν  ενδιάμεσα
προϊόντα)  για  την  κατασκευή  του  τελικού  προϊόντος.  Οι  εν  λόγω  φάσεις  βιομηχανοποίησης
επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.
26.2. Οι  προσφέροντες  παρασκευαστές  ή  εμπορικοί  εκπρόσωποι  προϊόντος  χωρών που  δεν
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ) ή δεν
λειτουργούν  στο  πλαίσιο  ολοκληρωμένης  Τελωνειακής  Ένωσης  με  την  Ευρωπαϊκή  ‘Ένωση,
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν
είναι  αποδέκτης  πολιτικής  τιμών  κάτω  του  κόστους  κατασκευής  ή  της  τιμής  απόκτησης  του
προϊόντος για εμπορία (τιμή ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης).
26.3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι  προσφέροντες
προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την
Ιαπωνία,  τον  Καναδά,  την  Αυστραλία,  την  Λετονία,  Λιθουανία,  Εσθονία,  Ρουμανία,  Πολωνία,
Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε
άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα ή
που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 27ο    Εκτέλεση σύμβασης
27.1 Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 208-214
του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β
του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών. 
27.2. Παράταση χρόνου παράδοσης
Ο  συµβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  µπορεί  να  παρατείνεται  υπό  τις  ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής  µετά  από  γνωμοδότηση  αρµοδίου  συλλογικού  οργάνου,  είτε  µε  πρωτοβουλία  της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µμικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο
παράδοσης. 
Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συµβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν
συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 
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Η απόφαση παράτασης εκδίδεται  εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήµατος του προμηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16)
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας
ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που  καθιστούν  αντικειμενικώς αδύνατη  την  εκπρόθεσμη
παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  παράτασης  του  συµβατικού  χρόνου  παράδοσης,  επιβάλλονται  οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 της παρούσης. 
27.3. Λήξη χρόνου παράδοσης
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 28ο Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
28.1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλεται  πρόστιμο  5% επί  της
συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που  παραδόθηκε  εκπρόθεσμα.  Το  παραπάνω  πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν
τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν  τη  χρησιμοποίηση  των  υλικών  που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
28.2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση
ή  αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
28.3. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση
από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση  κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής  αντίστοιχα,  εφόσον  ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,
το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΆΡΘΡΟ 29ο   Παραλαβή προμήθειας
29.1. Η διαδικασία παραλαβής της προμήθειας εφαρμόζεται με βάση τα προβλεπόμενα στα 
άρθρο 208-212  του Ν.4412/2016. 
29.2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής, πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
29.3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προμηθευτής. 
29.4.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή 
δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του 
Ν.4412/16).
29.5. Τα υπό προμήθεια είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή 
εκμετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον Δήμο Καρδίτσας

ΆΡΘΡΟ 30ο   Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
30.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
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αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης
παράδοσης.  Αν  ο  προμηθευτής  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
30.2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας
με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα
πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  εκπνοή  της,  με  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου  με  την  οποία  και  επιβάλλεται  πρόστιμο  σε  ποσοστό  2,5%  επί  της
συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση
που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί
να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
30.3. Με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμοδίου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  επιστροφή  στον  προμηθευτή  των  υλικών  που
απορρίφθηκαν  πριν  από  την  αντικατάστασή  τους,  με  την  προϋπόθεση  ο  προμηθευτής  να
καταθέσει  χρηματική  εγγύηση  που  να  καλύπτει  την  καταβληθείσα  αξία  της  ποσότητας  που
απορρίφθηκε. 

ΆΡΘΡΟ 31ο   Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
31.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
31.2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση.
β) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
 31.3. Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΆΡΘΡΟ 32ο   Εγγυήσεις ποιότητας
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32.1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι
αρίστης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  σχετικές  προδιαγραφές  των  επισήμων
Κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι
είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά
για κατανάλωση.
32.2. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ειδών προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία  όσων  τα  κατανάλωσαν,  ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες
αποκατάστασης  της  βλάβης  που  προξένησε  από  τα  ακατάλληλα  είδη,  επιφυλασσόμενης  της
Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση
του Δημάρχου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση
του Δημάρχου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση
προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
32.3. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΆΡΘΡΟ 33ο   Τρόπος Πληρωμής 
33.1. Η  πληρωμή  της  αξίας  της  προμήθειας  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις ισχύουσες διατάξεις,  καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
33.2. Μετά  από  την  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  ειδών,  την  έκδοση  του  τιμολογίου  του
προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου
ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο
φορέας  υποχρεούται  να  εξοφλεί  τον  προμηθευτή  μέσα  σε  διάστημα  εξήντα  (60)  ημερών
(Π.Δ.166/2003)  Με κάθε πληρωμή θα γίνονται  οι  προβλεπόμενες από την  κείμενη νομοθεσία
κρατήσεις καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

ΆΡΘΡΟ 34ο   Άλλα στοιχεία- ειδικοί όροι
34.1. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους
που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του
συνόλου  των  ποσοτήτων  για  κάθε  είδους,  ο  μειοδότης  υποχρεούται  να  ανταποκριθεί  στην
απαίτηση της Υπηρεσίας.
34.2. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού Προϋπολογισμού, θα
απορρίπτονται ως ασύμφορες.

ΆΡΘΡΟ 35ο   Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί:
- Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
- Στο Φ.Ε.Κ.
- Σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες.
- Σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες.
και επιπλέον θα αναρτηθεί:
- στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
- στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
- στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
- στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας.

ΆΡΘΡΟ 36ο   Έξοδα δημοσίευσης
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Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν
επαναληπτικού,  βαρύνουν  τον  προμηθευτή  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  οριστικά  η  προμήθεια
(Ν.3801/2009). Αν οι προμηθευτές είναι περισσότεροι του ενός, η δαπάνη των δημοσιεύσεων θα
τους βαρύνει αναλογικά με το ποσό της σύμβασης του καθενός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα Α:ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤ ΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤ ΣΑ 09 /01/2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣ ΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Γ ΙΑ Τ ΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣ ΙΤ ΙΣΤ ΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΒΑΣ ΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

                                      
                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:  268 /2017

ΠΟΣΟ Τ ΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ :  307.908 ,14 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/
α

CPV Είδος Μον. Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική
Τιμή μονάδας
  (άνευ ΦΠΑ)

Συνολική
Δαπάνη

(άνευ ΦΠΑ)
1 39830000-9 Οδοντόκρεμα συσκευασία 100ml 27870 0,90 25083,00
2 39830000-9 Οδοντόβουρτσα τεμάχιο 27870 1,13 31493,10
3 39830000-9 Σαπούνι πράσινο τεμάχιο 125gr 27870 0,39 10869,30
4 39830000-9 Σαμπουάν συσκευασία λίτρου 27870 1,61 44870,70
5 39830000-9 Σκόνη για πλύσιμο

ρούχων συσκευασία του 1kg 27870 2,02 56297,40
6 39830000-9 Καθαριστικό υγρό

γενικής χρήσης τεμάχιο του 1lt 27870 0,80 22296,00
7 39830000-9 Υγρό πιάτων τεμάχιο των 500ml 27870 0,80 22296,00
8 39830000-9 Βρεφικές πάνες τεμάχιο των 11-25kg 1720 3,20 5504,00
9 39830000-9

Μωρομάντηλα
συσκευασία των 30

τεμαχίων 1720 0,72 1238,40
10 30192700-8 Σετ σχολικών ειδών τεμάχιο 2412 6,53 15750,36
11 18939000-0 Σχολικές τσάντες τεμάχιο 2412 5,23 12614,76

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 248313,02
ΦΠΑ 24% 59595,12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 307908,14
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για  την προμήθεια
συσκευασιών  οδοντόκρεμας  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Κάθε σωληνάριο θα περιέχει από 75 εώς 100 ml προϊόντος και η ακριβής ποσότητα θα
αναγράφεται σε κάθε τεμάχιο.
2.2 Να έχει ευχάριστη γεύση και οσμή.
2.3 Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες.
2.4 Να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 1150ppmF-.
2.5  Να  συμμορφώνεται  με  τους  κανόνες  ΔΙΕΠΠΥ,  την  ελληνική  και  την  ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
2.6  Η  παραγωγή  τους  και  η  διάθεσή  τους  στην  αγορά  να  συμμορφώνονται  με  τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.

3. Συσκευασία
3.1  Κάθε  σωληνάριο  θα  είναι  αχρησιμοποίητο  και  σφραγισμένο,  χωρίς  ίχνη
παραβίασης και θα περιέχεται σε κατάλληλου μεγέθους χάρτινη κλειστό κουτί.
3.2  Σε  κάθε  συσκευασία,  και  στο  σωληνάριο  και  στο  κουτί,  θα αναγράφονται:  α)  η
επωνυμία του κατασκευαστή, β) τα συστατικά του προϊόντος, ,γ) η περιεκτικότητα σε
φθοριούχο νάτριο, δ) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος 
3.3  Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις.
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 3 και 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το
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δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των
εγκαταστάσεων του κατασκευαστή.  Τα δείγματα που λαμβάνονται  και  το κόστος των
τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  που
υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας  δειγμάτων.  Στην
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές
από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και
αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία
8.1  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
8.2  Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

2) ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για  την προμήθεια
οδοντόβουρτσων  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες.
2.2 Να διατίθεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής.
2.3 Να είναι μέτριας σκληρότητας (medium).
2.4  Να  συμμορφώνεται  με  τους  κανόνες  ΔΙΕΠΠΥ,  την  ελληνική  και  την  ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
2.5  Η  παραγωγή  τους  και  η  διάθεσή  τους  στην  αγορά  να  συμμορφώνονται  με  τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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3. Συσκευασία
3.1 Κάθε οδοντόβουρτσα θα είναι καινούρια και αχρησιμοποίητη και θα περιέχεται σε
κατάλληλου  μεγέθους  χάρτινη  ή  πλαστική  κλειστή  και σφραγισμένη
συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης, μαζί  με το προστατευτικό κάλυμμα της
κεφαλής της.
3.2  Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του
υπευθύνου διανομής.
3.3  Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις.
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 3 και 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των
εγκαταστάσεων του κατασκευαστή.  Τα δείγματα που λαμβάνονται  και  το κόστος των
τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  που
υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας  δειγμάτων.  Στην
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές
από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και
αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία
8.1  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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8.2  Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

3) ΣΑΜΠΟΥΑΝ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για  την προμήθεια
σαμπουάν για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Κάθε συσκευασία θα περιέχει από 1 λίτρο ± 10%.προϊόντος.
2.2 Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες.
2.3 Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά μαλλιά.
2.4 Να έχει ευχάριστη οσμή και να ρέει ελεύθερα.
2.5  Να  συμμορφώνεται  με  τους  κανόνες  ΔΙΕΠΠΥ,  την  ελληνική  και  την  ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
2.6  Η  παραγωγή  τους  και  η  διάθεσή  τους  στην  αγορά  να  συμμορφώνονται  με  τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.

3. Συσκευασία
3.1  Η  συσκευασία  να  είναι  πλαστική,  καινούρια  και  σφραγισμένη,  χωρίς  ίχνη
παραβίασης. Δε θα πρέπει να είναι σπασμένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει
διαρροές.
3.2  Σε  κάθε συσκευασία  θα αναγράφονται:  α)  η  επωνυμία  του  κατασκευαστή,  β)  οι
οδηγίες χρήσης, γ) τα συστατικά του προϊόντος 
3.3  Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις.
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
•  Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
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Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 3 και 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των
εγκαταστάσεων του κατασκευαστή.  Τα δείγματα που λαμβάνονται  και  το κόστος των
τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  που
υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας  δειγμάτων.  Στην
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές
από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και
αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία
8.1  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
8.2  Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

4) ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για  την προμήθεια
σαπουνιών  σε  σαπουνοθήκη  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Να είναι στερεό σε πλάκα με ευχάριστη οσμή.
2.2 Να μην προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα.
2.3 Το βάρος κάθε τεμαχίου θα είναι 125 gr ± 10%.
2.4  Να  συμμορφώνεται  με  τους  κανόνες  ΔΙΕΠΠΥ,  την  ελληνική  και  την  ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
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2.5  Η  παραγωγή  τους  και  η  διάθεσή  τους  στην  αγορά  να  συμμορφώνονται  με  τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.

3. Συσκευασία
3.1 Κάθε σαπούνι θα είναι καινούργιο και αχρησιμοποίητο και θα περιέχεται σε χάρτινη ή
πλαστική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης.
3.2  Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του
υπεύθυνου διανομής, β) τα συστατικά του προϊόντος, γ) η ποσότητα σε gr.
3.3  Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις.
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
•    Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 3 και 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των
εγκαταστάσεων του κατασκευαστή.  Τα δείγματα που λαμβάνονται  και  το κόστος των
τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  που
υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας  δειγμάτων.  Στην
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές
από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και
αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία
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8.1  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
8.2  Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

5) ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για  την προμήθεια
σκόνης  για  το  πλύσιμο  ρούχων  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Η σκόνη πλυσίματος θα είναι κατάλληλη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο.
2.2  Η  σκόνη  πλυσίματος  θα  παρασκευάζεται,  θα  τυποποιείται  από  εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις  και  θα  διατίθεται  στο  εμπόριο  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.3 Η σκόνη πλυσίματος ρούχων θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου 10 έως 20
μεζούρες πλύσης.
2.4 Να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC).
2.5 Να καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC).
2.6 Να μην αφήνει υπολείμματα του προϊόντος στα ρούχα μετά από το ξέβγαλμα.
2.5  Η  περιεκτικότητα  σε  ανιονικά  τασιενεργά  και  σε  μη  ιονικά  τασιενεργά  θα  είναι
μικρότερη από 5% αντίστοιχα.

3. Συσκευασία
3.1 Η σκόνη θα είναι συσκευασμένη σε σφραγισμένη χάρτινη ή πλαστική συσκευασία η
οποία δεν θα έχει σχισίματα, τρύπες και διαρροή του υλικού.
3.2  Σε  κάθε  συσκευασία  θα  αναγράφονται  κατ΄ελάχιστον:  α)  η  επωνυμία  του
κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής, β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, γ) τα
συστατικά και η ποσότητα του περιεχομένου, δ) η δοσολογία,
ε) ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή.
3.3  Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις.
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
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• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 και 4.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του
προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται
και  το  κόστος  των  τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον
προμηθευτή,  που  υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας
δειγμάτων.  Στην περίπτωση που κατά  τους  ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία  διαπιστώσει
ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το
δικαίωμα  να  κηρύξει  τον  προμηθευτή  έκπτωτο  και  να  του  επιβάλει  τις  ποινές  που
προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και
αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία
8.1  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
8.2  Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΚ)αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά.
8.4. Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

6) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για  την προμήθεια
υγρού καθαριστικού γενικής χρήσης για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1  Το  καθαριστικό  γενικής  χρήσης  θα  είναι  σύμφωνο  με  τα  προβλεπόμενα  στην
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
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2.2 Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες.
2.3 Να είναι υγρό με ευχάριστη και διακριτική οσμή.
2.4 Να μην είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη).
2.5  Η δοσολογία, για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση), να μην υπερβαίνει τα 5ml/lt
νερού.
2.6 Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα.
2.5  Η  περιεκτικότητα  σε  ανιονικά  τασιενεργά  και  σε  μη  ιονικά  τασιενεργά  θα  είναι
μικρότερη από 5% αντίστοιχα.
2.6  Η  παραγωγή  του  και  η  διάθεσή  του  στην  αγορά  να  συμμορφώνονται  με  τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.

3. Συσκευασία
3.1 Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι συσκευασμένο σε πλαστικές φιάλες με
καπάκι, με καθαρό περιεχόμενο από ένα (1) έως και δύο (2) λίτρα προϊόντος.
3.2 Κάθε συσκευασία να είναικαινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και να
μην παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, σπασίματα ή ρωγμές.
3.3.  Σε  κάθε  συσκευασία  θα  αναγράφονται  κατ΄ελάχιστον:  α)  η  επωνυμία  του
κατασκευαστή και του υπευθύνου διανομής, β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, γ) ο
όγκος του περιεχομένου, δ) ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή.
3.4.  Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους
για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις.
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
•    Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει  τα  χαρακτηριστικά  των  παραγράφων  2.3,  3  και  4.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το
δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των
εγκαταστάσεων του κατασκευαστή.  Τα δείγματα που λαμβάνονται  και  το κόστος των
τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  που
υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας  δειγμάτων.  Στην
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές
από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.
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6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και
αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία
8.1  Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.2  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014)
8.3.  Κανονισμός (ΕΚ) Νο 648/2004 (ΕΕ L 104/8/4/2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
8.4 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

7) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για  την προμήθεια
υγρού  απορρυπαντικού  πιάτων  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1  Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να παράγεται και αν συσκευάζεται σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις  και  να  διατίθεται  στην  αγορά  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.2 Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται 0,5 lt ± 10%προϊόντος.
2.3 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι συμπυκνωμένο και να διαλύει εύκολα τα λίπη.
2.4 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή.
2.5  Η  περιεκτικότητα  σε  ανιονικά  τασιενεργά  και  σε  μη  ιονικά  τασιενεργά  θα  είναι
μικρότερη από 5% αντίστοιχα.

3. Συσκευασία
3.1  Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε κλειστή και καινούρια πλαστική φιάλη με
καπάκι, που θα κλείνει ερμητικά και δε θα έχει σχισίματα ή τρύπες και δε θα εμφανίζει
διαρροές.
3.2  Σε  κάθε  συσκευασία  θα  αναγράφονται  κατ΄ελάχιστον:  α)  η  επωνυμία  του
κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής, β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, γ) τα
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συστατικά και η ποσότητα του περιεχομένου, δ) η δοσολογία, ε) ο αριθμός της άδειας
λειτουργίας του κατασκευαστή.
3.3  Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις.
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
•    Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.2., 2.3, 2.4, 3 και 4. Η Υπηρεσία διατηρεί
το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των
εγκαταστάσεων του κατασκευαστή.  Τα δείγματα που λαμβάνονται  και  το κόστος των
τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  που
υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας  δειγμάτων.  Στην
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές
από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και
αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία
8.1  Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.2  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014)
8.3.  Κανονισμός (ΕΚ) Νο 648/2004 (ΕΕ L 104/8/4/2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
8.4 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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8) ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σε 
βρεφικές πάνες για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1  Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε συσκευασία περιεχομένου από 20 έως και 50
τεμάχια.
2.2  Οι υπό προμήθεια βρεφικές πάνες θα πρέπει να δίνονται σε μέγεθος από 11 έως 25 
kg. 
2.3  Οι  βρεφικές  πάνες  να  έχουν  απαλή  υφή  που  δεν  ερεθίζει  το  δέρμα,  να  είναι
απορροφητικές και να διαθέτουν σύστημα κλεισίματος «κριτς - κρατς».
2.4  Η  παραγωγή  τους  και  η  διάθεσή  τους  στην  αγορά  να  συμμορφώνονται  με  τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.
2.5  Η ημερομηνία παραγωγής των βρεφικών πάνων δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη
από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

3. Συσκευασία 
3.1. Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.
3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του
υπεύθυνου  διανομής,  β)  η  ημερομηνία  παραγωγής,  η  οποία  δεν  θα  πρέπει  να  είναι
παλαιότερη  από  12  μήνες  από  την  ημερομηνία  παράδοσης,  γ)  τα  συστατικά  του
προϊόντος και ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται.
3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για
παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις 
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω, οι παρακάτω 
επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι έλεγχοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει μακροσκοπικά τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3 και 4. Η
Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα,  όποτε  κρίνει  σκόπιμο,  να  προβαίνει  σε  ελέγχους  του
προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται
και  το  κόστος  των  τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον
προμηθευτή,  που  υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας
δειγμάτων.  Στην περίπτωση που κατά  τους  ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία  διαπιστώσει
ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα, διατηρεί το
δικαίωμα  να  κηρύξει  τον  προμηθευτή  έκπτωτο  και  να  του  επιβάλει  τις  ποινές  που
προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν
γνώση και συμμορφώνονται με τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους,
χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία
8.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
8.2  Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας

9) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για  την προμήθεια
μωρομάντηλων  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον 30 τεμάχια.
2.2 Να είναι υγρά και να έχουν ευχάριστο άρωμα.
2.3 Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιδερμίδες.
2.4 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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2.5 Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσης.
2.6  Η  παραγωγή  τους  και  η  διάθεσή  τους  στην  αγορά  να  συμμορφώνονται  με  τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.

3. Συσκευασία 
3.1 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.
3.2  Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του
υπεύθυνου  διανομής,  β)  η  ημερομηνία  παραγωγής,  η  οποία  δεν  θα  πρέπει  να  είναι
παλαιότερη  από  12  μήνες  από  την  ημερομηνία  παράδοσης,  γ)  τα  συστατικά  του
προϊόντος και ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται.
3.3  Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις 
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω, οι παρακάτω
επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει μακροσκοπικά τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 3 και 4. Η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή /
και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος
των  τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  που
υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας  δειγμάτων.  Στην
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές
από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα, διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν
γνώση και συμμορφώνονται με τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους,
χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία
8.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
8.2 Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

10) ΣΕΤ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σετ
σχολικών  ειδών,  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1  Κάθε  σετ  θα  αποτελείται  από:  1  κασετίνα,  6  στυλό,  6  μολύβια,  1  ξύστρα,  1
γομολάστιχα, 6 τετράδια.
2.2. Το κάθε σετ θα παραδίδεται σε κλειστή χάρτινη ή πλαστική συσκευασία, κατάλληλη
για πακετοποίηση .

3. Ειδικά χαρακτηριστικά
3.1  Η κασετίνα θα είναι κυλινδρική, μονόχρωμη, ουδέτερου χρωματισμού, κατάλληλου
για  μαθητές  αμφότερων  των  φύλων.  Οι  ελάχιστες  διαστάσεις  θα  είναι:  Ύψος:  6  εκ.
Μήκος: 20 εκ.  
3.2 Τα στυλό θα είναι διαρκείας, με μελάνη χρώματος μπλε. Η μύτη θα πρέπει να είναι
καλυμμένη (με καπάκι ή εντός του στυλό). 
3.3 Τα μολύβια θα είναι απλά, κατάλληλα για γραφή σε χαρτί.  
3.4. Η ξύστρα θα είναι μεταλλικές.
3.5 Η γομολάστιχα θα πρέπει να μην αφήνει τρίμματα ή μουντζούρες.
3.6 Τα τετράδια θα είναι 50 φύλλων, με σκληρό πλαστικό εξώφυλλο, διαστάσεων 17Χ25,
χρώματος μπλε ή μαύρου.  

4. Συσκευασία 
4.1 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.
4.2  Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.

5. Επισημάνσεις 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω, οι παρακάτω
επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
• Ο αριθμός της σύμβασης.

6. Διενεργούμενοι έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει  μακροσκοπικά  τα  χαρακτηριστικά  των  παραγράφων  2,  3  και  4.  Η  Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή /
και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος
των  τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  που
υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας  δειγμάτων.  Στην
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές
από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα, διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν
γνώση και συμμορφώνονται με τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους,
χωρίς μεταβολή.

8. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του είδους.

9. Σχετική Νομοθεσία
9.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
9.2 Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
9.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

11) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΛΑΤΗΣ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για  την προμήθεια
σχολικών  τσαντών  πλάτης,  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Οι  τσάντες θα πρέπει  να είναι  ουδέτερων χρωματισμών, κατάλληλες για μαθητές
αμφότερων των φύλων. 
2.2 Η σύνθεση των σχολικών τσαντών θα πρέπει να είναι κατά 50% Ύψους: 40 εκ.-
Πλάτους 32 εκ.- Μήκους: 22 εκ. ελάχιστο και κατά 50% Ύψους: 35 εκ.-Πλάτους 30 εκ.-
Μήκους: 18 εκ. μέγιστο. Η παραπάνω σύνθεση μπορεί να μεταβάλλεται κατά (± 10%). 
2.3 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

3. Συσκευασία 
3.1 Κάθε συσκευασία πρέπει να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.
3.2  Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.
3.3 Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του
υπεύθυνου διανομής, β) αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται.

4. Επισημάνσεις 
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω, οι παρακάτω
επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
• Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει μακροσκοπικά τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 3 και 4. Η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή /
και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το κόστος
των  τυχόν  απαιτούμενων  εργαστηριακών  ελέγχων  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  που
υποχρεώνεται  σε  άμεση  αναπλήρωση  της  αντίστοιχης  ποσότητας  δειγμάτων.  Στην
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές
από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα, διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  με  τις  τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν
γνώση και συμμορφώνονται με τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους,
χωρίς μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της  προδιαγραφής  θεωρούνται  απαράβατοι  και  η  μη  τήρηση  αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του είδους.

8. Σχετική Νομοθεσία
8.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
8.2 Ο  Ν.  4177/2013  «Κανόνες  ρύθμισης  της  αγοράς  προϊόντων  και  της  παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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Παράρτημα Β:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α CPV Είδος Ονομασία
προϊόντος

Μον. Μέτρησης Ποσότητα Περίληψη Τεχνικής
Περιγραφής

Χώρα
παραγωγής

Εργοστάσιο
κατασκευής

Προμηθευτής-
Παραγωγός

1 39830000-9 Οδοντόκρεμα συσκευασία 100ml 27870
2 39830000-9 Οδοντόβουρτσα τεμάχιο 27870
3 39830000-9 Σαπούνι πράσινο τεμάχιο 125gr 27870
4 39830000-9 Σαμπουάν συσκευασία λίτρου 27870

5
39830000-9 Σκόνη για πλύσιμο

ρούχων
συσκευασία του

1kg 27870

6
39830000-9 Καθαριστικό υγρό

γενικής χρήσης
τεμάχιο του 1lt 

27870
7 39830000-9 Υγρό πιάτων τεμάχιο των 500ml 27870

8
39830000-9

Βρεφικές πάνες τεμάχιο των 11-
25kg 1720

9
39830000-9

Μωρομάντηλα συσκευασία των 30
τεμαχίων 1720

10 30192700-8 Σετ σχολικών ειδών τεμάχιο 2412
11 18939000-0 Σχολικές τσάντες τεμάχιο 2412

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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Παράρτημα Γ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/
α CPV Είδος Μον.

Μέτρησης
Ποσότητ

α

Ενδεικτική
Τιμή

μονάδας

Ποσοστό
έκπτωση

ς

Τιμή που
προκύπτει

1
39830000-9

Οδοντόκρεμα συσκευασία
100ml

27870 0,90

2 39830000-9 Οδοντόβουρτσα τεμάχιο 27870 1,13

3
39830000-9 Σαπούνι

πράσινο
τεμάχιο
125gr

27870 0,39

4
39830000-9

Σαμπουάν συσκευασία
λίτρου

27870 1,61

5
39830000-9 Σκόνη για

πλύσιμο
ρούχων

συσκευασία
του 1kg

27870 2,02

6
39830000-9 Καθαριστικό

υγρό γενικής
χρήσης

τεμάχιο του
1lt 

27870 0,80

7
39830000-9

Υγρό πιάτων τεμάχιο των
500ml

27870 0,80

8
39830000-9

Βρεφικές πάνες τεμάχιο των
11-25kg

1720 3,20

9
39830000-9

Μωρομάντηλα
συσκευασία

των 30
τεμαχίων 

1720 0,72

10
30192700-8 Σετ σχολικών

ειδών
τεμάχιο 2412 6,53

11
18939000-0 Σχολικές

τσάντες
τεμάχιο 2412 5,23

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
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                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
                               προς τους Απόρους

48

48


	ΚΑΡΔΙΤΣΑ 09/01/2017
	α/α
	CPV
	Είδος
	Μον. Μέτρησης
	Ποσότητα
	Ενδεικτική Τιμή μονάδας
	(άνευ ΦΠΑ)
	Συνολική Δαπάνη (άνευ ΦΠΑ)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
	ΦΠΑ 24%
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
	α/α
	CPV
	Είδος
	Ονομασία προϊόντος
	Μον. Μέτρησης
	Ποσότητα
	Περίληψη Τεχνικής Περιγραφής
	Χώρα παραγωγής
	Εργοστάσιο κατασκευής
	Προμηθευτής-Παραγωγός
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	α/α
	CPV
	Είδος
	Μον. Μέτρησης
	Ποσότητα
	Ενδεικτική Τιμή μονάδας
	Ποσοστό έκπτωσης
	Τιμή που προκύπτει
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

