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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

για τθν επιλογι αναδόχου ςχετικά με τθν ανάλθψθ ςφμβαςθσ με τίτλο 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 
ΡΟΣΩΡΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

 

με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 
τιμισ 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ € 30.622,50,προ του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 

CPV: 39830000-9 Ρροϊόντα Κακαριςμοφ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΜΥΚΟΝΟΥ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία Διμοσ Μυκόνου 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Διμοσ Μυκόνου, Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ-
Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Ρόλθ Μφκονοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 422 

Τθλζφωνο 2289028557 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Χατηθνάκθ Ευαγγελία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mykonos.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ 
ΟΤΑ). 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.mykonos.gr 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ: Διμοσ Μυκόνου, Δθμοτικό 
Κατάςτθμα, Γιαλόσ-Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν κα Χατηθνάκθ Ευαγγελία (τθλ 
2289028557 και θλεκτρονικά ςτο παρακάτω e-mail: echatzinaki@mykonos.gr 

  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Θ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του 
Ν.4412/2016. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου με τα Νομικά του 
Ρρόςωπα. 

 

Ειδικότερα 
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 Α) Για το Διμο Μυκόνου εκδόκθκε θ με αρικ. 334/25-06-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ του Δθμάρχου με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ ποςοφ 29.674,42 € ςε βάροσ του 
ΚΑ 20-6634 του οικονομικοφ ζτουσ 2021   

Β) Για το ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Λ.Τ.Μ) εκδόκθκε θ με αρικ. 170/24-06-
2021 απόφαςθ ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του ΔΣ του ΔΛΤΜ με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ δαπάνθ ποςοφ 3.487,50 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6634 οικονομικοφ ζτουσ 2021 

Γ) Για το ΡΑΚΟ «Γ.ΑΞΙΩΤΘΣ» (ΓΥΡΑΕΙΟ) εκδόκθκε θ με αρικ. 69/24-06-2021 απόφαςθ 
ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Ρροζδρου του ΔΣ του ΡΑΚΟ Γ. Αξιϊτθσ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
δαπάνθ ποςοφ 4.736,60 € ςε βάροσ του ΚΑ 15-6634 του οικονομικοφ ζτουσ 2021 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

1.3.1. Ειςαγωγι 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια «Ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ» 
(χαρτικά, απορρυπαντικά-ςαποφνια, διάφορα είδθ ευπρεπιςμοφ και ςακοφλεσ απορριμμάτων) 
για τισ ανάγκεσ του Διμου Μυκόνου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων για το οικονομικό ζτοσ 
2021.  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 39830000-9 -  Ρροϊόντα Κακαριςμοφ  

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια 
ειδϊν και για τισ ςυνολικζσ προκθρυχκείςεσ ποςότθτεσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 30.622,50 € μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ (ΦΡΑ 6 % 85,89€ και ΦΡΑ 24% 7.005,87€) 
εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 37.714,26.  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ αρχόμενθ από τθν επομζνθ τθσ 
υπογραφισ τθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςθσ όπου δίδεται ςυνθμμζνα θ υπϋ αρ. 38/2021 μελζτθ τθσ αρμόδιασ 
Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου και θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

- του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

- του ν. 4555/2018 (Αϋ 133/19.7.2018) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ - 
υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - 
υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων 
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ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ 
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ 
του άρκρου 37  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ 
πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο 
δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με 
κζμα : “φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 1781)  

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο 
πλαίςιο των Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων». 

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ 
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΤΟ46ΜΤΛ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ 
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ 
διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  
και ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
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χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που 
παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 
τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

-  

Κακϊσ και:  

- Τθν με αρικ. 334/25-06-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Δθμάρχου με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ ποςοφ 29.674,42 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6634 του 
οικονομικοφ ζτουσ 2021   

- Τθν  με αρικ. 170/24-06-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του ΔΣ 
του ΔΛΤΜ με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ ποςοφ 3.487,50 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-
6634 οικονομικοφ ζτουσ 2021 

- Τθν  με αρικ. 69/24-06-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Ρροζδρου του ΔΣ 
του ΡΑΚΟ Γ. Αξιϊτθσ με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ ποςοφ 4.736,60 € ςε βάροσ του 
ΚΑ 15-6634 του οικονομικοφ ζτουσ 2021 

- Τθ με αρικ. 02/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΟΝΩΚΚ-62Θ) απόφαςθ τθσ Ο.Ε. με τθν οποία 
ςυγκροτικθκε θ επιτροπι διαγωνιςμοφ. 

- Τθ με αρικ. 181/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΕ7ΩΚΚ-Υ6) απόφαςθ τθσ Ο.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκε θ  
μελζτθ, και καταρτίςτθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 15/09/2021 και ϊρα 09:00. 

1.5.1.Οι προςφορζσ κατατίκενται μζχρι τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα ςτθν ζδρα του Διμου και 
ςυγκεκριμζνα ςτο γραφείο πρωτοκόλλου όπου κα λάβουν τον ςχετικό αρικμό. Οι προςφορζσ 
μποροφν να υποβάλλονται με οποιονδιποτε τρόπο (ταχυδρομείο, courier, με φυςικι 
παρουςία, δια εκπροςϊπου κτλ.). 
1.5.2.Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου ταχυδρομικϊσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αποςτζλλει το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ 
των προςφορϊν, με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, το ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο 
προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), 
προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του 
ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ του φακζλου που περιλαμβάνει και τθν πρωτότυπθ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 
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1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ 
παραγράφου 3 του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 

Θ Διακιρυξθ καταχωρείται  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL):   www.mykonos.gr 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ . 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά ςειρά ιςχφοσ είναι τα 
ακόλουκα: 

1. θ παροφςα Διακιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. θ υπ’ αρικ. 38/2021 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μυκόνου 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 
ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, γίνονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e- 
mail) ςτθν οριςκείςα διεφκυνςθ ςτο άρκρο 1.1 τθσ παροφςασ ι ςε περίπτωςθ που δεν 
καταςτεί δυνατόν λόγω τεχνικϊν προβλθμάτων, μζςω ζντυπθσ αλλθλογραφίασ.   

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υπάρχουν διακζςιμα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.mykonos.gr  ςτθν 
διαδρομι που αναφζρεται ςτο άρκρο 1.6 τθσ παροφςασ, ενϊ παράλλθλα διατίκενται δωρεάν 
τόςο ςε ζντυπθ όςο και ςε θλεκτρονικι μορφι από το γραφείο προμθκειϊν του Διμου κατά 
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία, εφόςον τα ηθτιςουν 
ζγκαιρα, και ταχυδρομικά μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν 
μεταφοράσ αλλθλογραφίασ με χρζωςθ του αιτοφντοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν 
ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται με μινυμα θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (e-mail) από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, το αργότερο  ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Οι απαντιςεισ αποςτζλλονται αντίςτοιχα με 

μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςτον αιτοφντα οικονομικό φορζα το αργότερο 

τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και παράλλθλα 

κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα (site) τθσ ανακζτουςασ αρχισ προσ ενθμζρωςθ όλων των 

ενδιαφερομζνων. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ με δικι τουσ ευκφνθ οφείλουν να παρακολουκοφν τθν 
ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τυχόν ανάρτθςθ διευκρινίςεων ι και λοιπϊν κεμάτων 
που άπτονται τθσ διαδικαςίασ. 

Σε καμία περίπτωςθ δεν κα ηθτοφνται και δεν κα δίδονται διευκρινίςεισ προφορικά. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 
ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
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α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από 
τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 
ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά 
ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ 
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 
ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Τα ανωτζρω ζγγραφα υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ςφμφωνα: 

α) τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  

β) τα οριηόμενα ςτθν παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 

Σθμειϊνεται ότι: 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που 
ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. 
Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά 
δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει 
θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 
05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ 
οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα 
που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν 
απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, 
όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό 
δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ 
ικαγζνειάσ του.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ, εάν δεν υποβλθκοφν πρωτότυπα κα πρζπει να ζχουν επικυρωκεί  από 
δικθγόρο. 
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Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ 
ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε 
κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ 
γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ 
και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 
μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από 
το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό 
τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ 
εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ 
τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ 
ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ 
να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ γραμματίου ςφςταςθσ παρακατακικθσ από το  Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, το περιεχόμενο τθσ παρακατακικθσ πρζπει να αναφζρει ότι 
διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

Επίςθσ τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι 
παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και 
ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Ρερί 
ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων"). 

Κακϊσ οι χρθματικζσ παρακατακικεσ παραγράφονται μετά από 15ετία από το χρόνο που 
κατζςτθςαν απαιτθτζσ βάςει του Ν. 3646/28, άρκρο 17 (ςχετ. το υπ’ αρικμ. πρωτ. 39447/24-4-
2017 ζγγραφο του Τ.Ρ.Δ.),  δεν απαιτείται αναφορά του χρόνου ιςχφοσ του Γραμματίου. 

21PROC009129475 2021-08-30



Σελίδα | 12  

 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ 
Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και 
για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ 
φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο 
πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ 
ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ 
διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ 
προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ 
από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα 
αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα 
αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ εξακοςίων δϊδεκα ευρϊ και πενιντα λεπτϊν 612,50€ ευρϊ που 
αναλογεί ςε ποςοςτό δφο (2%) τοισ εκατό (%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ. 
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν 
ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, εντόσ του κλειςτοφ φακζλου τθσ προςφοράσ με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που 
ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά 
από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ εγγφθςθσ, αυτι 
αποςτζλλεται με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςτθ διεφκυνςθ 
echatzinaki@mykonos.gr το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, και αντίγραφο αυτισ περιλαμβάνεται 
ςτον φάκελο προςφοράσ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του 
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα 
προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν 
ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ 
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ 
του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν 
νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν 
φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα 
ακόλουκα εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 
του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ), 
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β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ 
τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο 
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν 
λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον 
ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 
και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 
159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 
237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 
(διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β 
(απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 
επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον 
ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 
14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα 
εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 
648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία 
των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ 
Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ 
υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  
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- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο 

εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν 

ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν 

θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ 
όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ 
των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει 
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υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα 
ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν 
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που 
οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι 
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε 
κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με 
απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ 

που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.  

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ. 

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 

προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 

του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο 

οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει 

αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει 
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διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 

ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά 

μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω 

ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του 

ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα 

κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 

απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.  

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά 
τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, 
αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα  
που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ 
ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ι κοινοπραξίασ θ ωσ άνω απαίτθςθ πρζπει να 
καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια.  

Δεν απαιτείται. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Δεν απαιτείται. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Δεν απαιτείται. 
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2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία  

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα 
κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ 
ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί 
ο οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν 
πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι 
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω 
μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται 
να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 
προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. 
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν 
ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 (αποδεικτικά μζςα – δικ/κά κατακφρωςθσ). 

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 
2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι 
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι 
υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι 
δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  
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Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι 

πλθροφν, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ 

μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν 

ανακζτουςα αρχι.  

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:  

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και 

 β) πλθροφν το ςχετικό κριτιριο επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4, τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν 
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από 
το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1 του ωσ άνω Κανονιςμοφ κακϊσ και τθν κατευκυντιρια οδθγία 23 τθσ 
ΕΑΑΔΘΣΥ. 

Για τθν θλεκτρονικι δθμιουργία, διαχείριςθ και ςυμπλιρωςθ του Ε.Ε.Ε.Σ.,  λειτουργεί πλζον 
θ εκνικι πλατφόρμα Promitheus ESPDint του ΕΣΘΔΘΣ https://espdint.eprocurement.gov.gr. 

Θ πρόςβαςθ είναι εφικτι μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ΕΣΘΔΘΣ  
http://www.eprocurement.gov.gr όπου ςτθν αρχικι ςελίδα υπάρχει ειδικι ενότθτα υπό τον 
τίτλο «Promitheus ESPDint – θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ eΕΕΕΣ - eΤΕΥΔ», όπου παρζχονται οι 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ  για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ.  

Σθμειϊνεται ότι για τθ ςφνταξθ του ΕΕΕΣ ςτθν περίπτωςθ που δεν χρθςιμοποιθκεί το αρχείο 
.xml που κα διατίκεται ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
(www.mykonos.gr), κα πρζπει να επιλεγεί θ εκδοχι «Βάςει Κανονιςμοφ τθσ ΕΕ (regulated)». 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο 
μποροφν να υποβάλλονται προςφορζσ. 

 Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο 
ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, 
με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ 
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 
παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί 
τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ 
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν 

κατάςταςι του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 

και παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα 

μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ 

για τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ 

του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ 

παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 

2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ 

απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν 
ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν 
υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 
υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα  

Ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να υποβάλει ςτο ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά που 
τυχόν ζχουν υποβλθκεί κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του και αυτά εξακολουκοφν να 
ιςχφουν. Επίςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά όταν 
θ ανακζτουςα αρχι τα διακζτει ιδθ και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν, ενϊ για το λόγο αυτό 
υποβάλλεται ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω 
δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ 
εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 
εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ 
οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  
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Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που 
αναφζρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 
από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι 
ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ 
δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου 
ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι 
αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι του.. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωςθ (α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ 
διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ 
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ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ 
ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί 
και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, 
από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. Το 
εκτυπωμζνο ζγγραφο κα πρζπει να φζρει θμερομθνία μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν 
παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο 
λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί 
μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν 
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ 
γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 
2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 
αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο 
ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. 
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Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ δεν 
απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. 

Β.5. Δεν απαιτείται θ απόδειξθ ςυμμόρφωςθσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ 
νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), 
προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 
εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 
επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 
προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, 
εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του 
οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ 
ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, 
όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν 
νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 
κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να 
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προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια 
αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι 
των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ 
ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι 
το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 
καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο 
επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
τουσ. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων 
και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο 
και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ 
περ. β. 

Σθμείωςθ: Στθν Ελλάδα δεν ζχουν καταρτιςκεί προσ το παρόν οι ςχετικοί επίςθμοι 
κατάλογοι. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για 
τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ 
προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ 
προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 θ οποία πρζπει να φζρει βεβαίωςθ του γνθςίου 
τθσ υπογραφισ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και 
τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ 
τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ 
του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον 
τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον 
τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα 
δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που 
του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι 
κακίςταται από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει 
χριςθ υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 των 
υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, θ οποία πρζπει να φζρει 
βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
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 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ρθτά αυτό 
απαιτείται βάςει των όρων τθσ παροφςασ. 

Ππου ςτθν παροφςα προβλζπεται υποβολι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, νοείται Υπεφκυνθ 
Διλωςθ του Ν. 1599/86. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι όπου 
δίδεται ςυνθμμζνα θ υπϋαρικμ. 38/2021 Μελζτθ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ,  για  το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν 
ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ 
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1.5 και τθν παρ. 3.1.1 τθσ 
παροφςασ. 

Οι προςφορζσ επί ποινι απόρριψθσ υποβάλλονται ωσ κάτωκι: 

Υποβάλλεται ζνασ ΚΥΙΩΣ φάκελοσ (μία οντότθτα ςυςκευαςίασ) κλειςτόσ, ο οποίοσ κα 
φζρει τισ εξισ ενδείξεισ:  

i. Τθ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ.  
ii. Τθν επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ωσ αναφζρεται 

ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
iii. Τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ ωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
iv. Τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  
v. Τα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα –προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ. , 

διεφκυνςθ, αρ. τθλεφϊνου,  e-mail) 
ο οποίοσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (2) κλειςτοφσ ξεχωριςτοφσ επιμζρουσ 
φακζλουσ («υποφακζλουσ») οι οποίοι κα φζρουν επιπλζον τισ εξισ ενδείξεισ: 

I. Επιμζρουσ Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που 
περιζχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

II. Επιμζρουσ Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που περιζχει τθν οικονομικι 
προςφορά των ςυμμετεχόντων. Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, 
κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ εκτόσ του Φ.Ρ.Α, ο οποίοσ κα αναφζρεται 
χωριςτά.  
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο 
οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ 
παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Στθν περίπτωςθ που θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ζχει εκδοκεί θλεκτρονικά, εντόσ του φακζλου 
υποβάλλεται εκτυπωμζνο αντίγραφο αυτισ, ενϊ θ πρωτότυπθ αποςτζλλεται με μινυμα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςτθ διεφκυνςθ echatzinaki@mykonos.gr το αργότερο 
πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 
παροφςασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ΕΕΕΣ, βάςει του ςχετικοφ υποδείγματοσ το οποίο 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα ΙΙ  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus 
ESPDint, το οποίο είναι προςβάςιμο μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) 
του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το 
αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο .XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα  Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ 
τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Θ Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τον τρόπο, τθν τάξθ, τθν αρίκμθςθ 
και τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ» τθσ ςχετικισ 
μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, προκειμζνου να 
είναι άμεςα αξιολογιςιμθ 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν . 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν 
οποία παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ 

Τζλοσ ςτον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν 
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία δθλϊνουν ότι: 
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1. ζχουν λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 
των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα 

2. θ ταξινόμθςθ, επιςιμανςθ και ςυςκευαςία των προϊόντων είναι ςφμφωνεσ με τον 
κανονιςμό (ΕΚ) 1272/2008, όπωσ ιςχφει, 

3. το ΔΔΑ των προϊόντων είναι επικαιροποιθμζνο και ςφμφωνο με τον Κανονιςμό REACH 
(1907/2006/EK) και τον Κανονιςμό (ΕΕ) υπ.αρικμ.2015/830, όπωσ ιςχφουν. 

4. εφόςον απαιτθκεί, κα κατατεκεί αίτθςθ καταχϊρθςθσ του προϊόντοσ ςτο ΕΜΧΡ, από 
μζρουσ τουσ, ςφμφωνα  με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ CLP (Κανονιςμόσ 1272/2008/ΕΚ) 
όπωσ ιςχφει. 

5. αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε 
περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν το αποτζλεςμα τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςία και θ 
ςφμβαςθ κατϋεπζκταςθ 

6. αναλαμβάνουν να παραδίδουν τα υπό προμικεια είδθ όπωσ προβλζπεται ςτθν υπϋαρικμ 
38/2021 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ ςτο χϊρο/χϊρουσ  που κα υποδειχκεί/οφν  

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ:  

Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ, επί ποινι απόρριψθσ, ςυμπλθρϊνουν αναλυτικά και 
υπογράφουν το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςθσ και το 
προςκομίηουν εντόσ του φακζλου οικονομικισ προςφοράσ ωσ ξεχωριςτό αυτοφςιο ζγγραφο, 
το οποίο εκτόσ των άλλων δεν πρζπει να φζρει διορκϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υλικϊν ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 
τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο Ραράρτθμα Ι (υπϋαρικμ. 38/2021 Μελζτθ – Κεφάλαιο ‘’Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ’’) 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Ο 
χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν αναφζρεται ςτθν τεχνικι προςφορά. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν 
παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ 
δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι 
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να 
επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ 
ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε 
όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ 
τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι 
δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα 
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ 
και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, 
τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 
3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, 
δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, 
ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ 
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
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θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ 
προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 
1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν 
υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον 
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων 
επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι 
εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ αρμόδια επιτροπι διενζργειασ/ αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 
του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Αποςφράγιςθ του κυρίωσ φακζλου και των (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-
Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 15-09-2021 και ϊρα 09:00.  

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο 
ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 
Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ, αρικμοφνται κατά ςειρά κατάκεςθσ. 
 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ θ Ανακζτουςα Αρχι, μζςω του αρμοδίου 
οργάνου τθσ (Επιτροπι διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων 
ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να 
αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ 
προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ 
αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ 
καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και 
για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα 
αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία 
και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το 
ανωτζρω πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται 
πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (e-mail). 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει 
τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον 
ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του 
ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι 
προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ 
προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Τα ανωτζρω, μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε μία ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ και να 
ςυνταχκεί ενιαίο πρακτικό. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, με μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail), να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 
ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό 
επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω 
πρακτικά ι το ενιαίο πρακτικό, εκδίδεται ενιαία απόφαςθ για τα αποτελζςματα  όλων των 
ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι 
Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, με μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail), τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, 
ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, περί 
πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν ι του ενιαίου 
πρακτικοφ δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21PROC009129475 2021-08-30



Σελίδα | 32  

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - 
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), και τον καλεί να υποβάλει 
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 
2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα («προςωρινόσ 
ανάδοχοσ»), ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 

Ο φάκελοσ κα φζρει τισ εξισ ενδείξεισ:  

i. «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου)».  
ii. Τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα οικονομικοφ φορζα-προςωρινοφ αναδόχου 

(πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεφκυνςθ, αρ. τθλεφϊνου,  e-mail) 
iii. Τθν επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ωσ 

αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και ωσ παραλιπτθ τθν επιτροπι 
διαγωνιςμοφ. 

iv. Τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ ωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
  

Ρροσ απόδειξθ του εμπρόκεςμου τθσ κατακζςεωσ, ο ανωτζρω φάκελοσ κατατίκεται ςτθν ζδρα 
του Διμου που βρίςκεται επί τθσ οδοφ και ςυγκεκριμζνα ςτο γραφείο πρωτοκόλλου όπου κα 
λάβει τον ςχετικό αρικμό, και κα διαβιβαςκεί υπθρεςιακϊσ ςτθν αρμόδια επιτροπι. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα 
ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει 
διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail) προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία 
υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  
αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν 
προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ 
εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και 
πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 
5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 
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τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, 
ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται 
θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι 
αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ 
παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ 
ςτισ προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ 
μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν 
αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν 
κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 
δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι 
του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ 
ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 
του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), ςε 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από 
όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από 
αυτοφσ, εφόςον το αιτθκοφν εγγράφωσ, μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-
mail). 

Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ.  
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Ρζραν από τθν ζνςταςθ αυτι, δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ 

ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ, κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ ενςτάςεων, ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ ζνςταςθσ, αυτι απορριφκεί. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο, μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), να προςζλκει για υπογραφι 
του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 
ςτθν τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και 
ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα 
εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να 
αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Ενςτάςεισ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία 
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.  

Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του 
χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να υποβλθκεί και με μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςτισ ανωτζρω κακοριςκείςεσ διευκφνςεισ.  

Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Εάν θ ζνςταςθ υποβλθκεί εγγράφωσ, κατατίκεται ςτθν ζδρα του Διμου και ςυγκεκριμζνα ςτο 
γραφείο πρωτοκόλλου όπου κα λάβει τον ςχετικό αρικμό και κα διαβιβαςκεί ςτθν αρμόδια 
επιτροπι. 
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Εάν θ ζνςταςθ υποβλθκεί με θλεκτρονικά μζςα (θλεκτρονικό ταχυδρομείο), ο αρμόδιοσ 
υπάλλθλοσ που κα τθν παραλάβει υποχρεοφται να τθν εκτυπϊςει αμμελθτί και μζςω του 
γραφείου πρωτοκόλλου να λάβει τον ςχετικό αρικμό ϊςτε να διαβιβαςκεί ςτθν αρμόδια 
επιτροπι. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (προ Φ.Ρ.Α.) του τμιματοσ ι των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ 
ςχετικά με τα οποία αςκείται θ ζνςταςθ. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο, επιςτρζφεται δε, με πράξθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ με 
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι ζντυπθσ αλλθλογραφίασ  κ.λπ., επί αποδείξει.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν 
ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά 
από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ 
είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και 
ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 
3 του άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν 
ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό 
ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) 
ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για 
άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ   

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιϊματα προαίρεςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 
του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ 
τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ 
παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ 
τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.    

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται 
και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Κακϊσ τα υπό προμικεια αγακά εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του 
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άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων 
ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα 
του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν , ιτοι τθσ προκεςμίασ που δίδεται 
για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ 
ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Εάν ο ανάδοχοσ δεν τθριςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ 
παραγράφου και εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ που δίδεται για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 
διαδικαςία του άρκρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 106. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, 
ςτθν περίπτωςθ αυτιν, να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι 
επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.  
 
4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ 
οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν 
του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ 
διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ 
αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, 
για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο 
ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των 
υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ 
τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ 
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του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα 
τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) 
ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν 
ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί τθν 
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 
του ν. 4412/2016. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 
του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ 
για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται 
να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που 
ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να 
του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ 
όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε 
υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ 
τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι 
τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 
άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα 
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
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κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 
νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 
ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ 
αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν 
δζςμευςθ ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο 
ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί για το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 
φορζων και τθν τμθματικι παραλαβι των αγακϊν τουσ,  με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 
5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ 
ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ 
με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν 
επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 
του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 
περίπτωςθ (γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία 
μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να 
ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω 
όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να 
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 
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Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων θ ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν 
τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν 
του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο 
ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ 
εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 
ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από 
τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ 
οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ 
δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ 
όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται 
οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 
αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά 
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από 
τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο 
ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από 
όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι 
τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά κατά το χρόνο και τρόπο που 
περιγράφονται ςτθν υπ’ αρικμ. 38/2021 Μελζτθ του Ραραρτιματοσ Ι. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) 
τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) 
ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με 
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε φςτερα από 
ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον 
αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του 
αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. 
Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ 
ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ 
δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 
υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο 
οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, 
που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και 
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με 
βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα 
του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα 
ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ 
εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο 
μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά 
τα αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ όπωσ αυτοί περιγράφονται 
ςτο Ραράρτθμα Ι κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ 
των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του 
φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι 
ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε 
όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το 
άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

 

 

6.3  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ 
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
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τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

                                                Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

                                                                    

                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ                               
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Μελζτθ υπ’ αρικ. 38/2021 τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 
Μυκόνου 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ:                                                                                                              ΑΝΤΙΓΑΦΟ: 

1.Τεχνικι περιγραφι 

2. Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ  

3. Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ 

4. Συγγραφι υποχρεϊςεων 

 

Αρικμόσ Μελζτθσ  38 /2021 

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΜΕΛΕΤΘ: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΡΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 

 

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ ……………………………..…..€ 30.622,50….......………..……...…ΕΥΩ. 

Φ.Ρ.Α. 6 %….………………………………………………………….……..€ 85,89……..……….……….…...ΕΥΩ. 

Φ.Ρ.Α. 24 %….………………………………………………………..€ 7.005,87……………………….…...ΕΥΩ. 

Σφνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ : ………………………€ 37.714,26…….………………………ΕΥΩ. 

Τρόποσ εκτζλεςθσ : Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ 
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ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια «Ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ» (χαρτικά, 

απορρυπαντικά-ςαποφνια, διάφορα είδθ ευπρεπιςμοφ και ςακοφλεσ απορριμμάτων) για τισ 

ανάγκεσ του Διμου Μυκόνου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων οικονομικοφ ζτουσ 2021 και κα 

χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ  του κάκε φορζα. 

 

ΦΟΕΑΣ 
ΚΑΘΑΘ 

ΑΞΙΑ 
ΦΡΑ(6%) ΦΡΑ(24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  23.930,98€  19,24€          5.666,49€           29.616,71 €            

ΡΑΚΟ «Γ.ΑΞΙΩΤΘΣ» (ΓΥΡΑΕΙΟ) 3.879,02€        24,65€ 832,38€    4.736,05 € 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Λ.Τ.Μ) 

    2.812,50 €            42,00€   507,00€    3.361,50 €                      

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 30.622,50  €         85,89 €  7.005,87 €             37.714,26 €            

Ειδικότερα τα υπό προμικεια είδθ χωρίηονται ςτισ κάτωκι ομάδεσ :  

ΟΜΑΔΑ Α: ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 

1. 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Αϋ ποιότθτασ λευκό, λείο, δίφυλλο ςε ςυςκευαςία 40 
ρολϊν 

2. Υγρό κακαριςτικό τηαμιϊν 5l 

3. Σφουγγάρι πιάτων κανονικό ςυςκ. 10 τεμαχίων 

4. Κρεμοςάπουνο χεριϊν 5lt 

5. Υγρό γενικοφ κακαριςμοφ 5 lt 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ  

 

Αρικμόσ Μελζτθσ: 38/2021 
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6. Χλωρίνθ  5 lt με άρωμα λεμόνι 

7. Σφουγγαρίςτρεσ κανονικζσ 

8. Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν κανονικζσ 65*90 (28 τμχ*10 ρολ) 

9. Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 80Χ110 (20kg)    

10. Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 90Χ120 (20kg)    

11. Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν μικρζσ για καλακάκια WC , ρολό 20 τεμ 

12. Χαρτί κουηίνασ 800γρ ρολό ςε ςυςκευαςία των 6 ρολϊν (λευκό) 

13. Ρανάκια κακαριςμοφ με μικροϊνεσ ( 5 τεμάχια) 

14. Φαράςι πλαςτικό με κοντάρι  

15. ολό ςπογγοπετςζτα μικουσ 14m   

16. Σκοφπα ςκλθρι ( εςωτερικοφ  & εξωτερικοφ χϊρου ) 

17. Κουβάσ ςφουγγαρίςματοσ με ςτίφτθ (κανονικόσ) 

18. Κακαριςτικό & Απολυμαντικό Λεκάνθσ Τουαλζτασ (παπί) 750ml 

19. Κοντάρι ςκοφπασ 1,40cm (μεταλλικό ι με επικάλυψθ χρωμίου) 

 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 

1. Χαρτοπετςζτα εςτιατορίου 24χ24 cm, λευκι, μονόφυλλθ,  560 φφλλα 

2. Χαρτί κουηίνασ λευκό 1,9 kg ρολό, ςε ςυςκευαςία  των 2 ρολϊν  

3. 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Αϋ ποιότθτασ λευκό, λείο, δφφυλλο ςε ςυςκευαςία 40 
ρολϊν  

4. Χειροπετςζτεσ τφπου ΗΙΚ ΗΑΚ δίφυλλθ 200 Φ  

5. Μωρομάντθλα 72 τεμ. με εφκαμπτο πλαςτικό καπάκι 

6. Υγρό κρεμοςάπουνο χεριϊν, ενδεικτικά milk & Honey, 4L 
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7. Απολυμαντικό και κακαριςτικό προϊόν, 5L 

8. Κακαριςτικό δαπζδου, ενδεικτικά με άρωμα κεράςι, 4L 

9. Κακαριςτικό τηαμιϊν με άρωμα 4LT 

10. Χλωρίνθ παχφρευςτθ 4 lt 

11. Kάψουλεσ πλυντθρίου πιάτων τφπου fairy ultra. 100 τεμάχια 

12. Υγρό πιάτων για πλφςιμο ςτο χζρι 4 lt 

13. Μαλακτικό ροφχων υποαλλεργικό 4L 

14. Ξεςκονιςτιρι με λαβι 

15. Κοντάρι ξφλινο από πεφκο 

16. Σφουγγαρίςτρα μικροϊνϊν microfiber 

17. Σφρμα γαλβανιηζ αςθμί 25 γρ. 

18. Αλουμινόχαρτο πλάτουσ 45 cm και μικουσ 60 μζτρων 

19. Λαδόχαρτο διαςτάςεων 50 χ 40 cm, ςε ςυςκευαςία 1 Kg 

20. 
Υγρό αποφρακτικό αποχετευτικοφ δικτφου με βάςει το κειικό οξφ ςε ςυςκευαςία 1 
L 

21. Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν κανονικζσ των 52*75, πακζτο 10  τεμ. 

22. 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 80Χ110, αντοχισ 20 
Kg   

23. Γάντια οικιακισ χριςθσ νιτρυλίου, μζγεκοσ small 

24. Γάντια μίασ χριςθσ ςαγρζ πολυαικυλενίου χωρίσ ποφδρα (HDPE) 

25. Γάντια μίασ χριςθσ ςαγρζ μαφρα  πολυαικυλενίου 

26. Γυαλιςτικό κακαριςτικό ανοξείδωτων επιφανειϊν 5 L 

27. Μεταλλικι πτυςςόμενθ απλϊςτρα δαπζδου 180 Χ 55 cm  , 18 m 

28. Σκόνθ πλυντθρίου ροφχων 12,35 κιλϊν  190 πλφςεισ 

29. Σκουφάκι μίασ χριςθσ με γείςο χωρίσ φιλζ λευκό, όχι υφαντό, ςυςκευαςία 100 τεμ. 

30. 
Σακκοφλεσ τροφίμων μεςαίο μζγεκοσ πολυαικυλενίου HDPE, ςε ςυςκευαςία 50 
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τμχ. 

31. Χαρτομάντιλα 90 τμχ / κουτί, δφο φφλλων 

32. Σακοφλεσ απορριμμάτων μπλε, διαςτάςεων 70Χ95  (8τμχ)  

33. Σακοφλεσ απορριμμάτων με χεροφλι 50Χ55 μπλζ, ρολό 20 τεμ.  

34. Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν 50 χ 50 λευκό για καλακάκια WC, ρολό 50 τεμ. 

35. Κακαριςτικό για λίπθ  spay με άρωμα λεμόνι 650 ml 

36. Διάφανθ μεμβράνθ τροφίμων πλάτουσ 45 cm, μικουσ 250 μζτρων ςε κουτί 

37. Ρανί με μικροϊνεσ 

38. Ροδιά αδιάβροχθ μίασ χριςθσ 

39. Σφουγγάρι πιάτων κανονικό, πακζτο των 10 τεμαχίων 

40. Χλωρίνθ 5 lt με άρωμα λεμόνι 

41. 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ κανονικζσ διαςτάςεων 65X90 cm    για τθν 
αποκομιδι  απορριμμάτων. 28 τεμάχια, 10 ρολά. 

42. Σακοφλεσ απορριμμάτων μικρζσ για καλακάκια WC, ρολό, 20 τεμάχια, 50 ρολά 

43. Ρανάκια κακαριςμοφ με μικροϊνεσ (5 τεμάχια) 

44. Φαράςι πλαςτικό με κοντάρι 

45. Σκοφπα ςκλθρι ( εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου)  

46. Κακαριςτικό & Απολυμαντικό Λεκάνθσ Τουαλζτασ (παπί) 750ml 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ  

1. Κάδοσ πλαςτικόσ  με πεντάλ  70lt   

2. 
Χειροπετςζτεσ τφπου ΗΙΚ ΗΑΚ δίφυλλθ 200 Φ για χριςθ ςε δθμοτικζσ τουαλζτεσ 
ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 

3. Ανταλλακτικά για Αποςμθτικό χϊρου αυτόματο, τφπου airwick 
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4. Κάδοσ Απορριμμάτων γραφείου 20L Μεταλλικόσ 

5. Ρετςζτεσ μικροϊνϊν πακζτα των τεςςάρων τεμαχίων 

6. Σφουγγάρια πράςινα ςκλθρά γενικισ χριςθσ 

7. Σκοφπα ςκλθρι μεγάλου μεγζκουσ (γίγασ) εςωτερικϊν χϊρων 

8. Σκοφπα πεηοδρομίου 40 cm δρόμου 

9. Κοντάρια 

10. Γάντια latex λευκά μιασ χριςθσ με ποφδρα ςυςκ. 100 τμχ (LARGE) 

11. Κακαριςτικό και γυαλιςτικό επίπλων 

12. Φαράςι με κοντάρι και λάςτιχο 100 cm 

13. Υγρό κρεμοςάπουνο με αντθςιπτικι δράςθ ςε ςυςκευαςία 4 L  

14. Σακοφλεσ απορριμμάτων 80 Χ 110 cm ρολό μαφρεσ 

15. Ρατάκι ειςόδου 

16. Απολυμαντικό ςπρζι τφτπου DETOL 750 ml 

17. Κακαριςτικό απολυματικό WC gel τφπου KLINEX (750 ml) 

18. Αντιβακτθριδιακά υγρά πανάκια κακαριςμοφ επιφανειϊν τφπου DETOL 

19. Ξφςτρα τηαμιϊν πλαςτικι 

20. Καλάκι ςτραγγίςματοσ πιάτων 

21. Ριγκάλ για κακαριςμό λεκάνθσ τουαλζτασ 

22. Φαράςι ορκοςτατικό μεταλλικό με κοντάρι 

23. Υγρό απορρυπαντικό πιάτων 4 lt 

24. Σπαγγοπετςζτα μεγάλθσ απορροφθτικότθτασ και αντοχισ διαςτάςεων 40 Χ 36 cm 

και ςφμφωνα με το κεφάλαιο «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ» τθσ  παροφςασ μελζτθσ.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Α :20-6634)  

  ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ        

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ(€) 
ΧΩΙΣ 
Φ.Ρ.Α. 

Φ.Ρ.Α. 

1 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Α 
ποιότθτασ λευκό, λείο 

ΤΕΜ 220 10,70 2.354,00 € 24 % 

2 Υγρό κακαριςτικό τηαμιϊν 5 lt ΤΕΜ 80 3,08 246,40 € 24% 

3 
Σφουγγάρια πιάτων κανονικά 
πακζτο 10 τεμ. 

Κιβϊτιο 20 2,80 56,00 € 24% 

4 Κρεμοςάπουνο 5lt χεριϊν ΤΕΜ 35 3,90 136,50 € 6% 

5 Υγρό γενικοφ κακαριςμοφ  5lt ΤΕΜ 50 2,62 131,00 € 24% 

6 Χλωρίνθ Lemon 5lt ΤΕΜ 70 2,63 184,10 € 6% 

7 Σφουγγαρίςτρα κανονικι ΤΕΜ 40 3,05 122,00 € 24% 

8 
Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν κανονικζσ 
των 65*90 (28 τεμ. * 10ρολ.) 

Συςκ. 18 1,26 22,68 € 24% 

9 
Σακοφλεσ  απορριμμάτων 
μαφρεσ ςκλθροφ τφπου 
διαςτάςεων 80 Χ 110 (20 kg) 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7500 1,26 9.450,00 € 24% 

10 
Σακοφλεσ  απορριμμάτων 
μαφρεσ ςκλθροφ τφπου 
διαςτάςεων 90 Χ 120 (20 kg) 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ 8000 1,26 10.080,00 € 24% 

11 
Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν μικρζσ για 
καλακάκια WC, ρολό   (20 τεμ. * 
50 ρολ.) 

Κιβϊτιο 30 0,90 27,00 € 24% 

12 
Χαρτί κουηίνασ 800 γρ. ρολό ςε 
ςυςκευαςία των 6 ρολϊν 
(ΛΕΥΚΟ) 

ΤΕΜ 140 1,50 210,00 € 24% 

 

Αρικμόσ Μελζτθσ: 38/2021 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
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13 
Ρανάκια κακαριςμοφ με 
μικροϊνεσ (5 τεμάχια) 

ΤΕΜ 30 1,15 34,50 € 24% 

14 Φαράςι πλαςτικό με κοντάρι ΤΕΜ 80 2,87 229,60 € 24% 

15 
ολό ςπογγοπετςζτα μικουσ 
14m 

ΤΕΜ 30 7,95 238,50 € 24% 

16 
Σκοφπα ςκλθρι ( εςωτερικοφ  & 
εξωτερικοφ χϊρου ) 

ΤΕΜ 80 1,45 116,00 € 24% 

17 Κουβάσ με ςτίφτθ ΤΕΜ 30 5,25 157,50 € 24% 

18 Ραπί για τθ λεκάνθ 750 ml ΤΕΜ 40 0,98 39,20 € 24% 

19 
Κοντάρι ςκοφπασ 1,40 cm  ( 
μεταλλικό ι με επικάλυψθ 
χρωμίου ) 

ΤΕΜ 80 1,20 96,00 € 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6% 320,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% 23.610,38 € 

ΦΡΑ (6%) 19,24 € 

ΦΡΑ (24%) 5.666,49 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6% 339,84 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% 29.276,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α 29.616,71 € 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ν.Ρ.Δ.Δ Ρ.Α.Κ.Ο «Γ.ΑΞΙΩΤΘΣ» (K.A : 15-6634) 

                  ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΑΞΙΑ  ΦΡΑ 

1 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΙΟΥ  
24*24 560 Φ 

ΤΜΧ 25 1,90 47,50 24% 

2 ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 1,9KG X 2 
ΟΛΑ  

ΤΜΧ 85 6,98 593,30 24% 

3 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΟΛΑ ΤΜΧ 15 10,70 160,50 24% 

4 ΧΕΙ/ΤΕΣ ΗΙΚ ΗΑΚ 2PLY 200Φ  ΤΜΧ 700 1,00 700,00 24% 

5 ΜΩΟΜΑΝΤΘΛΑ ΜΕ ΚΑΡΑΚΙ 
72τμχ 

ΤΜΧ 130 1,10 143,00 24% 

6 ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
MILK&HONEY, 4L 

TMX 37 3,90 144,30 6% 

7 ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΡΟΪΟΝ 5LT 

TMX 10 15,80 158,00 6% 

8 ΔΑΡΕΔΟΥ ΚΑΘ. ΓΥΑΛ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΕΑΣΙ, 4ΛΤ  

TMX 37 2,63 97,31 24% 
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9 ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΤΗΑΜΙΩΝ 4LT TMX 12 4,65 55,80 24% 

10  ΧΛΩΙΝΘ ΡΑΧΥΕΥΣΤΘ 4L  ΤΜΧ 22 3,34 73,48 6% 

11 ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 
ΡΙΑΤΩΝ ΤΥΡΟΥ FAIRY ULTRA 
CAPS 100 

TMX 10 14,85 148,50 24% 

12 ΥΓΟ ΡΙΑΤΩΝ  4LT TMX 37 3,70 136,90 24% 

13 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ 
ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΟ 4L 

TMX 17 5,70 96,90 24% 

14 ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΘΙ ΜΕ ΛΑΒΘ  TMX 4 4,00 16,00 24% 

15 ΚΟΝΤΑΙ ΞΥΛΙΝΟ ΡΕΥΚΟ  TMX 25 1,17 29,25 24% 

16 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ MICROFIBER ΤΜΧ 20 2,95 59 24% 

17 ΣΥΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΑΣΘΜΙ 
25Γ  

TMX 130 0,49 63,70 24% 

18 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 60 ΜΕΤΑ Χ 
45 CM 

TMX 7 5,00 35,00 24% 

19 ΛΑΔΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜ. 
50Χ40 CM, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1KG  

ΤΜΧ 6 5,17 31,02 24% 

20 ΑΡΟΦΑΚΤΙΚΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ ΘΕΙΙΚΟ 
ΟΞΥ 1LT 

ΤΜΧ 2 5,20 10,40 24% 

21 ΣΑΚ ΑΡ ΜΕΓ ΜΡΛΕ 52Χ75 10 
ΤΜΧ  

ΤΜΧ  10 0,85 8,50 24% 

22 ΣΑΚΟΥΛΑ 80/110 ΑΡΟΥΜ 
ΚΙΛΟ (20 Kg) 

ΚΙΛ 30 1,26 37,80 24% 

23 ΓΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΘΣ ΧΘΣΘΣ  
ΝΙΤΥΛΙΟΥ SMALL  

ΤΜΧ 20 2,22 44,40 24% 

24 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΑΓΕ  
(HDPE) 

TMX 25 1,40 35,00 6% 

25 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΑΓΕ 
ΜΑΥΑ (HDPE) 

ΤΜΧ 15 5,00 75,00 24% 

26 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 
5L   

TMX 8 36,00 288,00 24% 

27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΘ 
ΑΡΛΩΣΤΑ ΔΑΡΕΔΟΥ 180 Χ 55 
CM  , 18 m 

TMX 2 19,50 39,00 24% 

28 ΣΚΟΝΘ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 12,35 KG 
190 ΡΛΥΣΕΙΣ 

ΤΜΧ 6 26,25 157,50 24% 

29 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΜΕ 
ΓΕΙΣΟ NON WOVEN ΧΩΙΣ 

ΤΜΧ 2 9,75 19,50 24% 
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ΦΙΛΕ ΛΕΥΚΟ 100ΤΕΜ 

30 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ 
ΜΕΣΑΙΟ 50ΤΕΜ  

ΤΜΧ 25 0,52 13,00 24% 

31 ΧΑΤΟΜΑΝΤΘΛΑ  90Φ 2PLY TMX 55 0,74 40,70 24% 

32 ΣΑΚ. ΑΡ ΓΙΓ.ΜΡΛΕ 70*95 
8ΤΕΜ 

ΤΜΧ 55 1,23 67,65 24% 

33 ΣΑΚΟΥΛ ΑΡΟ ΜΕ ΧΕΟΥΛΙ 
50Χ55 ΜΡΛΕ 20ΤΕΜ 

ΤΜΧ 24 0,68 16,32 24% 

34 ΣΑΚ. WC 50X50 ΛΕΥΚΟ 50ΤΕΜ ΤΜΧ 55 0,91 50,05 24% 

35 ΛΙΡ/ΣΤΘΣ ΛΕΜΟΝΙ 650ML  TMX 2 4,70 9,40 24% 

36 ΜΕΜΒΑΝΘ  250Χ45 ΚΟΥΤΙ  ΤΜΧ 2 5,50 11,00 24% 

37 ΡΑΝΙ MICROFIBER  TMX 10 0,96 9,60 24% 

38 ΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΛΕΥΚΘ 
100ΤΕΜ  

ΤΜΧ 2 5,90 11,80 24% 

39 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΡΙΑΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΡΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜ 

ΚΙΒΩΤΙΟ 1 2,80 2,80 24% 

40 ΧΛΩΙΝΘ LEMON 5LT ΤΜΧ 30 2,63 78,90 24% 

41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΩΝ 65*90 
(28ΤΜΧ *10ΟΛ.) 

ΣΥΣΚ 10 1,26 12,60 24% 

42 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ 
ΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ WC, 
ΟΛΟ (20 ΤΕΜ*50ΟΛ) 

ΚΙΒΩΤΙΟ 15 0,90 13,50 24% 

43 ΡΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΜΙΚΟΪΝΕΣ (5 ΤΜΧ) 

ΤΜΧ 15 1,15 17,25 24% 

44 ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΜΧ 2 2,87 5,74 24% 

45 ΣΚΟΥΡΑ ΣΚΛΘΘ (ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ 
& ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ) 

ΤΜΧ 3 1,45 4,35 24% 

46 ΡΑΡΙ ΓΙΑ ΤΘ ΛΕΚΑΝΘ 750ML TMX 10 0,98 9.80 24% 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6% 410,78 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% 3.468,24 € 

ΦΡΑ (6%) 24,65 € 

ΦΡΑ (24%) 832,38 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6% 435,43 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% 4.300,62 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β 4.736,05 € 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘ-ΣΘΣ 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α 

Φ.Ρ.Α. 

1 
Κάδοσ Ρλαςτικόσ 70L - Με 
Ρεντάλ 

ΤΜΧ 10 50,00 500€ 24% 

2 

Χειροπετςζτα  τφπου ΗΙΚ 
ΗΑΚ  20π* 200 φφλλα για 
χριςθ ςε δθμοτικζσ 
τουαλζτεσ ςτισ  λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

ΚΟΥΤΙ 20 15,00 300€ 24% 

3 

Ανταλλακτικά για 
Αποςμθτικό χϊρου 
αυτόματο, τφπου 
airwick 

ΤΜΧ 20 6,00 120€ 24% 

4 
Κάδοσ Απορριμμάτων 
γραφείου 20L Μεταλλικόσ 

ΤΜΧ  10 6,00 60€ 24% 

5  
Ρετςζτεσ μικροϊνϊν πακζτα 
των τεςςάρων τεμαχίων 

ΡΑΚΕΤΟ 10 3,50 35€ 24% 

6 
Σφουγγάρια πράςινα 
ςκλθρά γενικισ χριςθσ  

ΡΑΚΕΤΟ 10 3,00 30€ 24% 

7 
Σκοφπα  ςκλθρι μεγάλου 
μεγζκουσ (γίγασ) 
εςωτερικϊν χϊρων   

ΤΜΧ 20 3,00 60€ 24% 

8 
Σκοφπα πεηοδρομίου 40 cm 
δρόμου    

ΤΜΧ 20 4,00 80€ 24% 

9 Κοντάρια   ΤΜΧ 50 2,00 100€ 24% 

10 

Γάντια  Latex  powdered  
μζγεκοσ Large για το 
προςωπικό κακαριότθτασ 
πακζτο 100 τεμαχίων 

ΡΑΚΕΤΟ 50 6,50 325€ 6% 

11 
Κακαριςτικό και γυαλιςτικό 
επίπλων 

ΤΜΧ 20 4,00 80€ 24% 

12 
 Φαράςι με κοντάρι και 
λάςτιχο 100hcm 

ΡΑΚΕΤΟ 20 3,00 60€ 24% 

13 

Υγρό κρεμοςάπουνο 
χεριϊν με αντιςθπτικι 
δράςθ για τισ τουαλζτεσ  
ςτισ   λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςία 
4 λίτρων  

ΤΜΧ 5 20,00 100€ 6% 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘ-ΣΘΣ 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α 

Φ.Ρ.Α. 

14 
Σακοφλεσ Απορριμάτων 
80X110cm Strong ολό 
Μαφρεσ 

ΤΜΧ 50 2,5 125€ 24% 

15 Ρατάκια ειςόδου  ΤΜΧ  10 10 100€ 24% 

16  
Απολυμαντικά ςπρει τφπου 
DETOL (750 ml) 

ΤΜΧ 30 5,00 150€ 6% 

17 
Κακαριςτικό Απολυματικό 
Wc Gel   τφπου Klinex (750 
ml) 

ΤΜΧ  50 2,5 125€ 6% 

18  
Αντιβακτθριδιακά Υγρά 
Ρανάκια Κακαριςμοφ 
Επιφανειϊν τφπου DETOL 

TMX  50 4,00 200€ 24% 

19  Ξφςτρα Τηαμιϊν πλαςτικι ΤΜΧ 10 3,00 30€ 24% 

20 
Καλάκι ςτραγγίςματοσ 
πιάτων 

ΤΜΧ 2 15,00 30€ 24% 

21 
Ριγκάλ  για κακαριςμό 
λεκάνθσ τουαλζτασ 

ΤΜΧ 10 5,00 50€ 24% 

22 
Φαράςι  ορκοςτατικό 
μεταλλικό με κοντάρι  

ΤΜΧ 10 6,00 60€ 24% 

23 
Υγρό απορρυπαντικό 
πιάτων  4lt 

ΤΜΧ 5 4,50 22,50€ 24% 

24 

Σπογγοπετςζτα μεγάλθσ 
απορροφθτικότθτασ  

και υψθλισ αντοχισ ςε 
διάςταςθ 40x36cm  

ΡΑΚΕΤΟ  20 3,5 70€ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6% 700 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% 2.112,50 € 

ΦΡΑ (6%) 42,00 € 

ΦΡΑ (24%) 507,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6% 742,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% 2.619,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ 3.361,50 € 
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Αρικμόσ Μελζτθσ: 38/2021 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Α :20-6634)  

  ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ        

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ(€) 
ΧΩΙΣ 
Φ.Ρ.Α. 

Φ.Ρ.Α. 

1 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Α 
ποιότθτασ λευκό, λείο 

ΤΕΜ 220 € €  

2 Υγρό κακαριςτικό τηαμιϊν 5 lt ΤΕΜ 80 € €  

3 
Σφουγγάρια πιάτων κανονικά 
πακζτο 10 τεμ. 

Κιβϊτιο 20 € €  

4 Κρεμοςάπουνο 5lt χεριϊν ΤΕΜ 35 € €  

5 Υγρό γενικοφ κακαριςμοφ  5lt ΤΕΜ 50 € €  

6 Χλωρίνθ Lemon 5lt ΤΕΜ 70 € €  

7 Σφουγγαρίςτρα κανονικι ΤΕΜ 40 € €  

8 
Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν κανονικζσ 
των 65*90 (28 τεμ. * 10ρολ.) 

Συςκ. 18 € €  

9 
Σακοφλεσ  απορριμμάτων 
μαφρεσ ςκλθροφ τφπου 
διαςτάςεων 80 Χ 110 (20 kg) 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7500 € €  

10 
Σακοφλεσ  απορριμμάτων 
μαφρεσ ςκλθροφ τφπου 
διαςτάςεων 90 Χ 120 (20 kg) 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ 8000 € €  

11 
Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν μικρζσ για 
καλακάκια WC, ρολό   (20 τεμ. * 
50 ρολ.) 

Κιβϊτιο 30 € €  

12 
Χαρτί κουηίνασ 800 γρ. ρολό ςε 
ςυςκευαςία των 6 ρολϊν 
(ΛΕΥΚΟ) 

ΤΕΜ 140 € €  

13 
Ρανάκια κακαριςμοφ με 
μικροϊνεσ (5 τεμάχια) 

ΤΕΜ 30 € €  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
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14 Φαράςι πλαςτικό με κοντάρι ΤΕΜ 80 € €  

15 
ολό ςπογγοπετςζτα μικουσ 
14m 

ΤΕΜ 30 € €  

16 
Σκοφπα ςκλθρι ( εςωτερικοφ  & 
εξωτερικοφ χϊρου ) 

ΤΕΜ 80 € €  

17 Κουβάσ με ςτίφτθ ΤΕΜ 30 € €  

18 Ραπί για τθ λεκάνθ 750 ml ΤΕΜ 40 € €  

19 
Κοντάρι ςκοφπασ 1,40 cm  ( 
μεταλλικό ι με επικάλυψθ 
χρωμίου ) 

ΤΕΜ 80 € €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% € 

ΦΡΑ (6%) € 

ΦΡΑ (24%) € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6% € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% € 

ΣΥΝΟΛΟ Α  € 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ν.Ρ.Δ.Δ Ρ.Α.Κ.Ο «Γ.ΑΞΙΩΤΘΣ» (K.A : 15-6634   

                  ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΑΞΙΑ  ΦΡΑ 

1 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΙΟΥ  
24*24 560 Φ 

ΤΜΧ 25 
 €  € 

 

2 ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 1,9KG X 2 
ΟΛΑ  

ΤΜΧ 85 
 €  € 

 

3 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΟΛΑ ΤΜΧ 15  €  €  

4 ΧΕΙ/ΤΕΣ ΗΙΚ ΗΑΚ 2PLY 200Φ  ΤΜΧ 700  €  €  

5 ΜΩΟΜΑΝΤΘΛΑ ΜΕ ΚΑΡΑΚΙ 
72τμχ 

ΤΜΧ 130 
 €  € 

 

6 ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
MILK&HONEY, 4L 

TMX 37 
 €  € 

 

7 ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΡΟΪΟΝ 5LT 

TMX 10 
 €  € 

 

8 ΔΑΡΕΔΟΥ ΚΑΘ. ΓΥΑΛ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΚΕΑΣΙ, 4ΛΤ  

TMX 37 
 €  € 

 

9 ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΤΗΑΜΙΩΝ 4LT TMX 12  €  €  

21PROC009129475 2021-08-30



Σελίδα | 59  

 

10  ΧΛΩΙΝΘ ΡΑΧΥΕΥΣΤΘ 4L  ΤΜΧ 22  €  €  

11 ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 
ΡΙΑΤΩΝ ΤΥΡΟΥ FAIRY ULTRA 
CAPS 100 

TMX 10 
 €  € 

 

12 ΥΓΟ ΡΙΑΤΩΝ  4LT TMX 37  €  €  

13 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ 
ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΟ 4L 

TMX 17 
 €  € 

 

14 ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΘΙ ΜΕ ΛΑΒΘ  TMX 4  €  €  

15 ΚΟΝΤΑΙ ΞΥΛΙΝΟ ΡΕΥΚΟ  TMX 25  €  €  

16 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ MICROFIBER ΤΜΧ 20  €  €  

17 ΣΥΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΑΣΘΜΙ 25Γ  TMX 130  €  €  

18 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 60 ΜΕΤΑ Χ 
45 CM 

TMX 7 
 €  € 

 

19 ΛΑΔΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜ. 50Χ40 
CM, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1KG  

ΤΜΧ 6 
 €  € 

 

20 ΑΡΟΦΑΚΤΙΚΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ ΘΕΙΙΚΟ 
ΟΞΥ 1LT 

ΤΜΧ 2 
 €  € 

 

21 ΣΑΚ ΑΡ ΜΕΓ ΜΡΛΕ 52Χ75 10 
ΤΜΧ  

ΤΜΧ  10 
 €  € 

 

22 ΣΑΚΟΥΛΑ 80/110 ΑΡΟΥΜ 
ΚΙΛΟ (20 Kg) 

ΚΙΛ 30 
 €  € 

 

23 ΓΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΘΣ ΧΘΣΘΣ  
ΝΙΤΥΛΙΟΥ SMALL  

ΤΜΧ 20 
 €  € 

 

24 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΑΓΕ  
(HDPE) 

TMX 25 
 €  € 

 

25 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΑΓΕ 
ΜΑΥΑ (HDPE) 

ΤΜΧ 15 
 €  € 

 

26 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 
5L   

TMX 8 
 €  € 

 

27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΘ 
ΑΡΛΩΣΤΑ ΔΑΡΕΔΟΥ 180 Χ 55 
CM  , 18 m 

TMX 2 
 €  € 

 

28 ΣΚΟΝΘ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 12,5 KG 
190 ΡΛΥΣΕΙΣ 

ΤΜΧ 6 
 €  € 

 

29 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΜΕ 
ΓΕΙΣΟ NON WOVEN ΧΩΙΣ ΦΙΛΕ 
ΛΕΥΚΟ 100ΤΕΜ 

ΤΜΧ 2 
 €  € 

 

30 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΤΜΧ 25  €  €  
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ΜΕΣΑΙΟ 50ΤΕΜ  

31 ΧΑΤΟΜΑΝΤΘΛΑΛΑ  90Φ 2PLY TMX 55  €  €  

32 ΣΑΚ. ΑΡ ΓΙΓ.ΜΡΛΕ 70*95 8ΤΕΜ ΤΜΧ 55  €  €  

33 ΣΑΚΟΥΛ ΑΡΟ ΜΕ ΧΕΟΥΛΙ 
50Χ55 ΜΡΛΕ 20ΤΕΜ 

ΤΜΧ 24 
 €  € 

 

34 ΣΑΚ. WC 50X50 ΛΕΥΚΟ 50ΤΕΜ ΤΜΧ 55  €  €  

35 ΛΙΡ/ΣΤΘΣ ΛΕΜΟΝΙ 650ML  TMX 2  €  €  

36 ΜΕΜΒΑΝΘ  250Χ45 ΚΟΥΤΙ  ΤΜΧ 2  €  €  

37 ΡΑΝΙ MICROFIBER  TMX 10  €  €  

38 ΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΛΕΥΚΘ 
100ΤΕΜ  

ΤΜΧ 2 
 €  € 

 

39 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΡΙΑΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΡΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜ 

ΚΙΒΩΤΙΟ 1 
 €  € 

 

40 ΧΛΩΙΝΘ LEMON 5LT ΤΜΧ 30  €  €  

41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΩΝ 65*90 
(28ΤΜΧ *10ΟΛ.) 

ΣΥΣΚ 10 
 €  € 

 

42 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ 
ΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ WC, 
ΟΛΟ (20 ΤΕΜ*50ΟΛ) 

ΚΙΒΩΤΙΟ 15 
 €  € 

 

43 ΡΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΜΙΚΟΪΝΕΣ (5 ΤΜΧ) 

ΤΜΧ 15 
 €  € 

 

44 ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΜΧ 2  €  €  

45 ΣΚΟΥΡΑ ΣΚΛΘΘ (ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ 
& ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ) 

ΤΜΧ 3 
 €  € 

 

46 ΡΑΡΙ ΓΙΑ ΤΘ ΛΕΚΑΝΘ 750ML TMX 10  €  €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΦΡΑ (6%)  € 

ΦΡΑ (24%)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΣΥΝΟΛΟ Β  € 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘ-ΣΘΣ 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α 

Φ.Ρ.Α. 

1 
Κάδοσ Ρλαςτικόσ 70L - Με 
Ρεντάλ 

ΤΜΧ 10  €  €  

2 

Χειροπετςζτα  τφπου ΗΙΚ 
ΗΑΚ  20π* 200 φφλλα για 
χριςθ ςε δθμοτικζσ 
τουαλζτεσ ςτισ  λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

ΚΟΥΤΙ 20  €  €  

3 

Ανταλλακτικά για 
Αποςμθτικό χϊρου 
αυτόματο, τφπου 
airwick 

ΤΜΧ 20  €  €  

4 
Κάδοσ Απορριμμάτων 
γραφείου 20L Μεταλλικόσ 

ΤΜΧ  10  €  €  

5  
Ρετςζτεσ μικροϊνϊν πακζτα 
των τεςςάρων τεμαχίων 

ΡΑΚΕΤΟ 10  €  €  

6 
Σφουγγάρια πράςινα 
ςκλθρά γενικισ χριςθσ  

ΡΑΚΕΤΟ 10  €  €  

7 
Σκοφπα  ςκλθρι μεγάλου 
μεγζκουσ (γίγασ) 
εςωτερικϊν χϊρων   

ΤΜΧ 20  €  €  

8 
Σκοφπα πεηοδρομίου 40 cm 
δρόμου    

ΤΜΧ 20  €  €  

9 Κοντάρια   ΤΜΧ 50  €  €  

10 

Γάντια  Latex  powdered  
μζγεκοσ Large για το 
προςωπικό κακαριότθτασ 
πακζτο 100 τεμαχίων 

ΡΑΚΕΤΟ 50  €  €  

11 
Κακαριςτικό και γυαλιςτικό 
επίπλων 

ΤΜΧ 20  €  €  

12 
 Φαράςι με κοντάρι και 
λάςτιχο 100hcm 

ΡΑΚΕΤΟ 20  €  €  

13 

Υγρό κρεμοςάπουνο 
χεριϊν με αντιςθπτικι 
δράςθ για τισ τουαλζτεσ  
ςτισ   λιμενικζσ 

ΤΜΧ 5  €  €  
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘ-ΣΘΣ 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α 

Φ.Ρ.Α. 

εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςία 
4 λίτρων  

14 
Σακοφλεσ Απορριμάτων 
80X110cm Strong ολό 
Μαφρεσ 

ΤΜΧ 50 2,5  €  

15 Ρατάκια ειςόδου  ΤΜΧ  10 10  €  

16  
Απολυμαντικά ςπρει τφπου 
DETOL (750 ml) 

ΤΜΧ 30 5,00  €  

17 
Κακαριςτικό Απολυματικό 
Wc Gel   τφπου Klinex (750 
ml) 

ΤΜΧ  50 2,5  €  

18  
Αντιβακτθριδιακά Υγρά 
Ρανάκια Κακαριςμοφ 
Επιφανειϊν τφπου DETOL 

TMX  50 4,00  €  

19  Ξφςτρα Τηαμιϊν πλαςτικι ΤΜΧ 10 3,00  €  

20 
Καλάκι ςτραγγίςματοσ 
πιάτων 

ΤΜΧ 2 15,00  €  

21 
Ριγκάλ  για κακαριςμό 
λεκάνθσ τουαλζτασ 

ΤΜΧ 10 5,00  €  

22 
Φαράςι  ορκοςτατικό 
μεταλλικό με κοντάρι  

ΤΜΧ 10 6,00  €  

23 
Υγρό απορρυπαντικό 
πιάτων  4lt 

ΤΜΧ 5 4,50  €  

24 

Σπογγοπετςζτα μεγάλθσ 
απορροφθτικότθτασ  

και υψθλισ αντοχισ ςε 
διάςταςθ 40x36cm  

ΡΑΚΕΤΟ  20 3,5  €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΦΡΑ (6%)  € 

ΦΡΑ (24%)  € 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘ-ΣΘΣ 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α 

Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ  € 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ: 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ:……../……../2021 
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 Αρικμόσ Μελζτθσ: /2021 

Αρικμόσ Μελζτθσ: 38/2021 

 

 

 

ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΑΘΟ 1ο – Αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ. 

Θ παροφςα ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια «Ειδϊν κακαριότθτασ και 
ευπρεπιςμοφ» (χαρτικά, απορρυπαντικά-ςαποφνια, διάφορα είδθ ευπρεπιςμοφ και ςακοφλεσ 
απορριμμάτων) για τισ ανάγκεσ του Διμου Μυκόνου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων για το 
οικονομικό ζτοσ 2021.  

Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί βάςει των διατάξεων του ν. 4412/2016 και ιδίωσ 
του άρκρου 117 περί Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

ΑΘΟ 2ο – Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Θ προσ ανάκεςθ προμικεια και θ εκτζλεςθ αυτισ  διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και 
τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και 
ιδίωσ του άρκρου 37 

3. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

4. του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ 
υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό” 

5. του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α87/2010). 

6. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ  16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

7. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

8. του ν. 3463/2006 (Α 114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

9. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΜΥΚΟΝΟΥ 
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Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 1, 2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα”, 

14. του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 
Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

15. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, 
μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν 
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

17. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

18. τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
με κζμα : “φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 1781)  

19. τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ 
ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

20. τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων». 

21. Των κανονιςμϊν 1278/2008/ΕΚ, REACH, 1907/2006/EK, 648/2004/EK «ςχετικά με τα 
απορρυπαντικά» και τθσ οδθγίασ 2004/42/ΕΚ (Υ.Α.437/2005, ΦΕΚ 1641Β/2006) «για 
τουσ πτθτικοφσ οργανικοφσ διαλφτεσ, “VOC s” όπωσ ιςχφουν. 

  

ΑΘΟ 3ο – Συμβατικά ςτοιχεία. 

Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ, κατά ςειρά ιςχφοσ, είναι : 

1) Το ςυμφωνθτικό 

2) Θ διακιρυξθ. 

3) Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

4)  Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων, θ Τεχνικι Ρεριγραφι και οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ Μελζτθσ. 

5) Θ Τεχνικι Ρροςφορά του αναδόχου 

 

ΑΘΟ 4ο – Τρόποσ εκτελζςεωσ τθσ προμικειασ. 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον τρόπο που ορίηεται ςτο άρκρο 1 
τθσ παροφςθσ.  
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Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ 
οργάνου, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ 
ποςότθτα, αγακϊν ι παρεχόμενων υπθρεςιϊν, από αυτιν που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον ο ςχετικόσ όροσ ζχει περιλθφκεί ςε αυτά. 

Με τθν απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να κατακυρϊςει τθ 
ςφμβαςθ για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ 
ποςότθτασ αγακϊν ι παρεχόμενων υπθρεςιϊν που αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι προςφορζσ δεςμεφουν τον/τουσ αναδόχουσ για περίοδο ενόσ ζτουσ από τθν επομζνθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ προςκόμιςθσ τθσ προςφοράσ χωρίσ καμία πρόςκετθ αξίωςθ 
επαφξθςθσ τθσ τιμισ ςε βάροσ του Διμου ι τθσ αλλαγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ. Σε 
περίπτωςθ που κάποιο προϊόν που ζχει προςφερκεί, ζχει ςταματιςει θ παραγωγι του, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν προςκόμιςθ προδιαγραφϊν ιςοδφναμου προϊόντοσ και τθν 
αποςτολι αυτοφ ςτο Διμο μόνο φςτερα από ζγγραφθ ςυμφωνία τθσ Υπθρεςίασ. 

 

ΑΘΟ 5ο – Εγγυιςεισ.   

 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι 
να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε 
αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ , 
ποςοφ, που αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

ΑΘΟ 6ο – Σφμβαςθ. 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ μετά τθν κατά νόμο κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ αυτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να ζρκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, και εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν για τθν 
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ και να κατακζςει ζωσ και τθν ωσ άνω προκεςμία τθν κατά το 
άρκρο 5 εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ. 

Κάκε μειοδότθσ που ανακθρφςςεται ανάδοχοσ υπογράφει επιμζρουσ ςυμβάςεισ με ζκαςτο 
Νομικό Ρρόςωπο, για τα είδθ και τισ ποςότθτεσ που προορίηονται γι’ αυτό. 

Οι επιμζρουσ ςυμβάςεισ κα ζχουν χρονικι διάρκεια δϊδεκα μθνϊν από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τουσ. 

ΑΘΟ 7ο  – Διάρκεια Σφμβαςθσ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ, αρχόμενο από τθν επομζνθ 
τθσ υπογραφισ τθσ. 
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ΑΘΟ 8ο – Συμβατικό Ρλαίςιο – Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

ΑΘΟ 9ο – Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 
221 του ν. 4412/2016. 

Ρζραν των όςων προβλζπονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο, ο Διμοσ Μυκόνου δφναται να 
παρατείνει τθν ςφμβαςθ για διάςτθμα ζωσ (3) τριϊν μθνϊν, εφόςον αυτό απαιτείται για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία των φορζων, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και των 
Διοικθτικϊν Συμβουλίων των λοιπϊν νομικϊν προςϊπων. 

 

ΑΘΟ 10ο – Τρόποσ Ρλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται για το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν 
και  κα πλθρϊνεται ςτον προμθκευτι τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των φορζων και 
τθν τμθματικι παραλαβι τουσ, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, ιτοι του πρωτόκολλου οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 περί παραλαβισ υλικϊν, του αποδεικτικοφ ειςαγωγισ του 
υλικοφ ςτθν αποκικθ του Διμου Μυκόνου ι ςε όποιον άλλο χϊρο υποδειχκεί, του τιμολογίου 
του αναδόχου , των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 
τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

 

ΑΘΟ 11ο – Ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Διμου Μυκόνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ 
ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ 
με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν 
επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 
του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 με τθν 
επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 
περίπτωςθ γ, ο Διμοσ Μυκόνου κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει 
τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, 
μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
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κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

ΑΘΟ 12ο – Ροινικζσ ιτρεσ 

Αν τα προσ προμικεια είδθ φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με 
το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν 
τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, 
ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

ΑΘΟ 13ο – Φόροι, Τζλθ, Κρατιςεισ. 

Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ 
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν 
παροφςα μελζτθ.   

ΑΘΟ 14ο  – Χρόνοσ Ραράδοςθσ Υλικϊν 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραγγελία 
τθσ κάκε υπθρεςίασ. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται ςε  τόπο που κα υποδειχκεί από τθν 
αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Διμου Μυκόνου και των Νομικϊν Ρρόςωπων του, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με το μειοδότθ, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφει τμθματικά 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, τα προσ προμικεια είδθ, για χρονικό διάςτθμα ενόσ 
ζτουσ και μζςα ςε πζντε (5) το πολφ θμζρεσ από τθν παραγγελία τθσ κάκε υπθρεςίασ. 

ΑΘΟ 15ο – Ραραλαβι Υλικϊν 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16, εν 
προκειμζνω από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου Μυκόνου. Κατά τθν διαδικαςία 
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 
από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ 
χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των 
δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του 
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φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

ΑΘΟ 16ο  - Υποκατάςταςθ Αναδόχου 

Σε ςυνάφεια με το άρκρο 9 τθσ παροφςασ Σ.Υ. περί τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν 
διάρκεια τθσ και κατά των ιδίωσ οριηομζνων τθσ περ. δ, παρ. 1 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, θ προσ εκτζλεςθ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται χωρίσ νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ζνασ νζοσ ανάδοχοσ υποκακιςτά εκείνον ςτον οποίο ανατζκθκε 
αρχικά θ ςφμβαςθ από τθν ανακζτουςα αρχι, ςυνεπεία:  

α) ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, 
περιλαμβανομζνων τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, τθσ ςυγχϊνευςθσ ι καταςτάςεων 
αφερεγγυότθτασ ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι πτωχευτικϊν διαδικαςιϊν, από άλλον 
οικονομικό φορζα, ο οποίοσ πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που κακορίςτθκαν αρχικά, 
υπό τον όρο ότι θ διαδοχι δεν ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ και 
δεν γίνεται με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του βιβλίου Ι του ν. 
4412/2016 ι 

β) περίπτωςθσ που θ ανακζτουςα αρχι αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ του κφριου αναδόχου 
ζναντι των υπεργολάβων του και εφόςον θ δυνατότθτα αυτι προβλζπεται ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ παροφςασ Σ.Υ. και του άρκρου 131του ν. 4412/2016 
περί Υπεργολαβίασ. 

ΑΘΟ 17ο – Ραραλαβι και οριςτικι παραλαβι. 

Θ προςωρινι και οριςτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι του 
Διμου και του κάκε νομικοφ προςϊπου κατά περίπτωςθ, φςτερα από μακροςκοπικό ζλεγχο, 
μζςα ςε χρόνο δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν παράδοςι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ δεν κα ανταποκρίνεται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι κα παρουςιάηει αποκλίςεισ (βάροσ), δε κα παραλαμβάνεται από τθν 
επιτροπι παραλαβισ και κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι για αντικατάςταςθ, ςε 
περίπτωςθ δε που αρνθκεί να αντικαταςτιςει το ακατάλλθλο υλικό άμεςα, κα κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε κάκε είδουσ ζλεγχο, εργαςτθριακό 
κ.λπ. που κα κρίνει ςκόπιμο, προκειμζνου να διαπιςτϊςει και εξαςφαλίςει τθν ςυμφωνία τθσ 
ποιότθτασ των παραδοκζντων ειδϊν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

ΑΘΟ 18ο  - Δικαςτικι Επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 
αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά 
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. 

ΑΘΟ 19ο  - Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  
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 Αρικμόσ Μελζτθσ: 38/2021 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ 
του Διμου Μυκόνου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων  και κα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τισ 
παρακάτω προδιαγραφζσ: 

 Πλα τα προϊόντα να είναι ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ ςφραγιςμζνεσ. Το τθλζφωνο του 
Κζντρου Δθλθτθριάςεων κα πρζπει να αναγράφεται ςε όλα τα χθμικά βιομθχανικά 
προϊόντα αρμοδιότθτασ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ και να αναγράφονται φράςεισ 
προφφλαξθσ, οι οποίεσ ςυνιςτοφν να κλθκεί αμζςωσ το Κζντρο Δθλθτθριάςεων. 

 Τα είδθ χάρτου να είναι πρωτογενι, όχι ανακυκλωμζνα Αϋ ποιότθτασ, υψθλισ 

λευκότθτασ, πυκνότθτασ και ςυνεκτικότθτασ  να είναι απαλά και απορροφθτικά. 

 Τα απορρυπαντικά να είναι ελεγχόμενου αφριςμοφ και να ζχουν επαρκι κακαριςτικι 
και πλυντικι δράςθ. Μετά το πλφςιμο δεν πρζπει να μζνουν κθλίδεσ επί των ςκευϊν ι 
των επιφανειϊν που εφαρμόηονται. Τα ςυςτατικά που περιζχουν να μθν είναι επιβλαβι 
για τθν υγεία. Να μθν περιζχουν βλαπτικζσ ουςίεσ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον, 
κατά το μζτρο του δυνατοφ το δε PH τουσ κα είναι το χαμθλότερο επιτρεπτό για τθ 
ςωςτι δράςθ τουσ. 

 Πλα τα προϊόντα κακαριςμοφ να διαλφονται ι να αναμιγνφονται εφκολα με το νερό. 

 Πλα τα προϊόντα να μθν αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ και να μθν προκαλοφν φκορζσ, 
βραχυχρόνια ι μακροχρόνια, ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό. 

 Τα προϊόντα που ταξινομοφνται ωσ επικίνδυνα βάςει των επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν υγεία ι 
των φυςικϊν τουσ επιπτϊςεων κα πρζπει να είναι καταχωρθμζνα  ςτο Εκνικό μθτρϊο 
χθμικϊν προϊόντων. 

 Πςα από τα προϊόντα χαρακτθρίηονται ωσ απολυμαντικά να διακζτουν άδεια 
κυκλοφορίασ Ε.Ο.Φ. 

 Να είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν οδθγία 91/155 τθσ Ε.Ε 

 Να περιζχουν ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίδονται ςτθν οδθγία 89/542 τθσ Ε.Ε. 
 Σε περίπτωςθ προβλθμάτων κατά τθν χριςθ των υλικϊν κα πρζπει ο προμθκευτισ να 

παρευρεκεί ςε δοκιμι χριςθσ και ςε περίπτωςθ αςτοχίασ , κα γίνει αντικατάςταςθ όλου 
του υλικοφ που κα βρίςκεται ςτισ αποκικεσ των χϊρων του Διμου Μυκόνου και των 
Νομικϊν Ρροςϊπων του. 

 Τα προϊόντα κα ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςθσ και οδθγίεσ αςφάλειασ. 

 Θα πρζπει να προςκομιςτεί Υ/Δ του Ν.1599/1986 ςτθν οποία να αναφζρεται ότι: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
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1. Θ ταξινόμθςθ, επιςιμανςθ και ςυςκευαςία του προϊόντοσ είναι ςφμφωνεσ με τον 

κανονιςμό (ΕΚ) 1272/2008, όπωσ ιςχφει, 

2. Το ΔΔΑ του προϊόντοσ είναι επικαιροποιθμζνο και ςφμφωνο με τον Κανονιςμό 

REACH (1907/2006/EK) και τον Κανονιςμό (ΕΕ) υπ.αρικμ.2015/830, όπωσ 

ιςχφουν. 

3. Ζχει κατατεκεί αίτθςθ καταχϊρθςθσ του προϊόντοσ ςτο ΕΜΧΡ, εφόςον 

απαιτείται, ςφμφωνα  με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ CLP (Κανονιςμόσ 

1272/2008/ΕΚ) όπωσ ιςχφει. 

 Τα είδθ των ομάδων κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
ολό χαρτί κουηίνασ 800γρ, Κιβϊτιο των 6 ρολϊν. 

Χαρτί κουηίνασ ςε ρολό των 800gr -Χαρτί λευκό, από λευκαςμζνο χθμικό πολτό 100% (με 
απόκλιςθ +/- 10%) με μεγάλθ απορροφθτικότθτα, που δεν κα αφινει χνοφδι και ανκεκτικό για 
πολλζσ χριςεισ. Θα είναι απορροφθτικό ςτο νερό , το λάδι, το λίποσ  και τα απορρυπαντικά. 
Συςκευαςία ςε πλαςτικό περίβλθμα. Κιβϊτιο των 6 ρολϊν. 

ολό χαρτί κουηίνασ μεγάλο 1900γρ, Κιβϊτιο των 2 ρολϊν. 

Χαρτί κουηίνασ ςε ρολό των 1900gr -Χαρτί λευκό, από λευκαςμζνο χθμικό πολτό 100% (με 
απόκλιςθ +/- 10%) με μεγάλθ απορροφθτικότθτα, που δεν κα αφινει χνοφδι και ανκεκτικό για 
πολλζσ χριςεισ. Θα είναι απορροφθτικό ςτο νερό , το λάδι, το λίποσ  και τα απορρυπαντικά. 
Συςκευαςία ςε πλαςτικό περίβλθμα. Κιβϊτιο των 2 ρολϊν. 

ολό χαρτί υγείασ, πακζτο 40 ρολϊν. 

Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Αϋ ποιότθτασ λευκό. Απορροφθτικά από 100% λευκαςμζνο 
πολτό,(με απόκλιςθ +/- 10%), διπλό φφλλο, λείο, των 125gr το κάκε ρολό, με απόκλιςθ + /-
10%. Συςκευαςία ςε πλαςτικό περίβλθμα των 40 ρολϊν.  

Χαρτομάντιλα επιτραπζηια, κουτί των 90 τεμαχίων  

Χαρτομάντιλα δίφυλλα, από λευκαςμζνο χαρτοπολτό 100%, κουτί των 90 τμχ. 

Χαρτοπετςζτεσ μαλακζσ (ςυςκ. 560 φφλλων)  

Συςκευαςία 560τμχ. Από λευκαςμζνο πρωτογενι χθμικό πολτό 90% και μθχανικό 10% (με 
απόκλιςθ +/- 10%). Διάςταςθ: 24cm X 24cm με απόκλιςθ +/- 5%. Συςκευαςία των 600 φφλλων 
ανά τεμάχιο με πλαςτικό περίβλθμα. 

Χειροπετςζτεσ  ΗΙΚ ΗΑΚ ςυςκευϊν WC ΚΙΒΩΤΙΟ 

Απορροφθτικι από 100% λευκαςμζνο χθμικό πολτό - Δίφυλλθ γκοφρζ διαςτάςεων 25cm X 
23cm με απόκλιςθ +/- 5%. Σε ςυςκευαςία πακζτου με πλαςτικό περίβλθμα. Κιβϊτιο με 20 
πακζτα x 200φφλλα (4000 φφλλα ανά κιβϊτιο). Σε ςυςκευαςία των 200 φφλλων 
τοποκετοφνται ςε χαρτοκικθ wc. 

Σπογγοπετςζτα  ρολό 14μ.  

Ρετςζτα απορροφθτικι, πλάτουσ 315 mm ςε ςυςκευαςία ρολοφ μικουσ 14μ, για να κόβεται 
ςτο μζγεκοσ που εξυπθρετεί. Οι ςπογγοπετςζτεσ να βαςίηονται ςτθν πρϊτθ φλθ που  είναι το 
ξφλο από το οποίο κερδίηεται θ κυτταρίνθ , θ οποία μετατρζπεται με μία χθμικι διαδικαςία ςε 
αναγεννθμζνθ κυτταρίνθ. Για ενδυνάμωςθ να περιζχουν ίνεσ βαμβακιοφ , επίςθσ φυςικό 
προϊόν. να είναι απορροφθτικζσ και να μθν αποτελοφν κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία οφτε 
το περιβάλλον. 

Απορροφθτικζσ πετςζτεσ κακαριςμοφ 40Χ36 cm (ςπογγοπετςζτα) , τεμάχιο.  

Ρετςζτα απορροφθτικι κουηίνασ, διαςτάςεων 40Χ36. Οι ςπογγοπετςζτεσ να βαςίηονται ςτθν 
πρϊτθ φλθ που  είναι το ξφλο από το οποίο κερδίηεται θ κυτταρίνθ , θ οποία μετατρζπεται με 
μία χθμικι διαδικαςία ςε αναγεννθμζνθ κυτταρίνθ. Για ενδυνάμωςθ να περιζχουν ίνεσ 
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βαμβακιοφ , επίςθσ φυςικό προϊόν. Να είναι απορροφθτικζσ και να μθν αποτελοφν κίνδυνο 
για τθν ανκρϊπινθ υγεία οφτε το περιβάλλον. 

Κρεμοςάπουνο των 4lt ενδεικτικά Milk & Honey, Συςκευαςία 4 λίτρων. 

Υγρό ςαποφνι , κατάλλθλο για πλφςιμο χεριϊν. Θα πρζπει να είναι παχφρρευςτο, ουδζτερου 
pH 6-7 , περιεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Τα δε ςυςτατικά του 
ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε πλαςτικι φιάλθ των 4 λίτρων. 

Κρεμοςάπουνο των 5lt, Συςκευαςία 5 λίτρων. 

Υγρό ςαποφνι , κατάλλθλο για πλφςιμο χεριϊν. Θα πρζπει να είναι παχφρρευςτο, ουδζτερου 
pH 6-7 , περιεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Τα δε ςυςτατικά του 
ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε πλαςτικι φιάλθ των 5 λίτρων. 

 

Κρεμοςάπουνο των 4lt με αντιςθπτικι δράςθ, Συςκευαςία 4 λίτρων. 

Υγρό ςαποφνι , κατάλλθλο για πλφςιμο χεριϊν με αντιςθπτικι δράςθ. Θα πρζπει να είναι 
παχφρρευςτο, ουδζτερου pH 6-7 , περιεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και 
γλυκερίνθ. Τα δε ςυςτατικά του ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε πλαςτικι 
φιάλθ των 4 λίτρων. 

Μωρομάντιλα, κουτί των 72 τεμ.  

Υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδζτερο PH, χωρίσ οινόπνευμα για να μθν προκαλεί 
ερεκιςμοφσ ςε ςυςκευαςία των 72 φφλλων. Συςκευαςία με εφκαμπτο πλαςτικό καπάκι. 

Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθρζσ μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων 80Χ110 (20 κιλά), 
κιλά 

Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 80Χ110 (20kg). Από πρωτογενζσ 
πολυαικυλζνιο υψθλισ αντοχισ.   

Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθρζσ μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων 80Χ110, ρολό. 

Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 80Χ110 ςε ρολό 8 ςακοφλων. 
Από πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο υψθλισ αντοχισ.   

Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθρζσ μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων 90Χ120. 

Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 90Χ120 (20kg). Από πρωτογενζσ 
πολυαικυλζνιο υψθλισ αντοχισ 

Σακοφλεσ 70X95 με κορδόνι (ςυςκευαςία 8τμχ ανά ρολό). 

Συςκευαςία των 8τμχ ανά ρολό. Ρλαςτικοί ςάκοι απορριμμάτων που παράγονται από 
πολυαικυλζνιο χαμθλισ περιεκτικότθτασ LDPE. Υψθλισ αντοχισ και διαςτάςεων 70Χ95. 

Σακοφλεσ απορριμμάτων 65X90  

Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν βαρζωσ τφπου μαφρθ. Διαςτάςεισ : 65 x 90 cm. χωρθτικότθτα 
: 80 lt. 

Σακοφλεσ απορριμμάτων με χεροφλι διαςτάςεων 50Χ55. ολό 20 τεμαχίων.  

Ροιότθτα πολυαικυλενίου LDPE, εγκεκριμζνο από όλα τα ινςτιτοφτα καταναλωτϊν Ευρϊπθσ, 
διαςτάςεων 50Χ55 ςε ρολό 20τμχ.  

Σακοφλεσ απορριμμάτων κανονικζσ διαςτάςεων 52X75, ςυςκευαςία 10τμχ. 

Συςκευαςία των 10τμχ. Ρλαςτικοί ςάκοι απορριμμάτων που παράγονται από πολυαικυλζνιο 
χαμθλισ περιεκτικότθτασ LDPE. Υψθλισ αντοχισ και διαςτάςεων 52Χ75. 

Σακοφλεσ απορριμμάτων μικρζσ W.C. 50 τεμαχίων διαςτάςεων 46*56. ολό 50 τεμαχίων.  
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Ροιότθτα πολυαικυλενίου LDPE, εγκεκριμζνο από όλα τα ινςτιτοφτα καταναλωτϊν Ευρϊπθσ, 
διαςτάςεων 46*56 ςε ρολό 50τμχ.  

Σακοφλεσ απορριμμάτων μικρζσ W.C. 50 τεμαχίων για επαγγελματικι χριςθ, διαςτάςεων 
46*56. ολό 50 τεμαχίων.  

Ροιότθτα πολυαικυλενίου LDPE, εγκεκριμζνο από όλα τα ινςτιτοφτα καταναλωτϊν Ευρϊπθσ, 
διαςτάςεων 46*56 ςε ρολό 50τμχ, για επαγγελματικι χριςθ με λιγότερο πλαςτικό.  

Σακοφλεσ απορριμμάτων 65X90  

Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν βαρζωσ τφπου μαφρθ. Διαςτάςεισ : 65 x 90 cm. χωρθτικότθτα 
: 80 lt. 

Απολυμαντικό υγρό για απολφμανςθ 5lt, Τεμάχιο 5lt 

Απολυμαντικό και κακαριςτικό προϊόν για όλεσ τισ ςκλθρζσ επιφάνειεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που ζρχονται που ςε επαφι με τρόφιμα.  

Απολυμαντικι ουςία : τεταρτοταγζσ άλασ του αμμωνίου.  pH (ωσ ζχει): 11,0±0,5. Eιδικό 
βάροσ:  1,040 g/ mL  

Απολυμαντικό υγρό ςπρζχ με χλϊριο για WC, ςυςκευαςία των 750ml 

Απολυμαντικό ελεφκερο αλδεχδϊν ςε υγρι μορφι για τθν απολφμανςθ και ταυτόχρονο 
κακαριςμό επιφανειϊν, κατάλλθλο για απολφμανςθ και κακαριςμό με το χζρι, 
(ςφουγγάριςμα) ςε κατάλλθλθ αραίωςθ (0,2-0,4 %) ευχάριςτθσ οςμισ, χαμθλοφ αφριςμοφ, 
ςυμβατό ςτισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ. Συςκευαςία ςε πλαςτικό δοχείο με ψεκαςτιρα.  

Σκόνθ πλυντθρίου ροφχων των 12,35 - 15 κιλϊν, Συςκευαςία 12,35 - 15 κιλϊν. 

Σκόνθ πλυντθρίου , που να διαλφεται εφκολα και πλιρωσ, να εξαςφαλίηει κακαριότθτα και 
λάμψθ ςτα ροφχα, να περιζχει ενεργά ταςιενεργά ςυςτατικά βιοδιαςπϊμενα ϊςτε να μθν 
επιβαρφνει το υδάτινο περιβάλλον, να μθν περιζχει βόριο και φωςφορικά. Να μθν προκαλεί 
φκορζσ ςτισ ίνεσ των ροφχων, να 

πλζνει αποτελεςματικά και ςτουσ 30 βακμοφσ . Να είναι ςε χάρτινθ ςυςκευαςία όπου κα ζχει 
οδθγίεσ χριςθσ. 

Αποφρακτικό αποχετεφςεων, υγρό, ςυςκευαςία 1lt. 

Ειδικό προϊόν για αποχετευτικά ςυςτιματα , που αποφράςςει από διάφορα υπολείμματα 
τουσ νεροχφτεσ , νιπτιρεσ κ.λ.π. και απομακρφνει τθ δυςοςμία . Σε ςυςκευαςία του 1lt, με 
αναγραφόμενεσ οδθγίεσ χριςθσ. Να ζχει τθν ικανότθτα να ξεβουλϊνει ςε ελάχιςτα λεπτά 
ςωλθνϊςεισ, νιπτιρεσ, λεκάνεσ, μπανιζρεσ, νεροχφτεσ κ.λ.π., διαλφοντασ ςυςςωρευμζνα λίπθ 
απορρυπαντικϊν, αποφάγια, πουρί, τρίχεσ, χαρτιά, κ.α. Να αποςυνκζτει όλεσ τισ οργανικζσ 
ουςίεσ και τα ςυςςωρευμζνα λίπθ, χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ μθχανικϊν μζςων 
(ατςαλίνεσ). Να μθν προκαλεί ανακυμιάςεισ και να μθν ςχθματίηει ςτερεά υπολείμματα 
ςαπουνιοφ όταν ζρχεται ςε επαφι με λίπθ. 

Ταμπλζτεσ πλυντθρίου πιάτων ςυςκ. 100 τεμ. 

Συςκευαςία των 100 τμχ ταμπλζτεσ πιάτων, ζχουν ειδικι ςφνκεςθ που απομακρφνουν και 
τουσ δυςκολότερουσ λεκζδεσ: Αφαιροφν τουσ δφςκολουσ λεκζδεσ, Ρροςφζρει λάμψθ ςτα 
ανοξείδωτα ςκεφθ.  

Υγρά γενικοφ κακαριςμοφ, ςυςκ. 5Lt.  

Τεμάχιο των 5lt. Υγρό κακαριςτικό απορρυπαντικό χαμθλοφ αφριςμοφ κατάλλθλο για όλεσ τισ 
επιφάνειεσ που πλζνονται. Κατάλλθλο για επιφάνειεσ από: ξφλο, πλαςτικό, ανοξείδωτο, 
φορμάϊκεσ, πλακάκια δαπζδου, μάρμαρα , τοίχουσ κ.λ.π. Δεν κα πρζπει να αφινει ίηθμα , να 
ζχει ευχάριςτθ και διακριτικι οςμι. Θα πρζπει να περιζχει ενεργά επιφανειοδραςτικά min 
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5%, να περιζχει ςαποφνι min 0,8% και να περιζχει διαλφτθ min 4%. Ρλαςτικι φιάλθ 5 λίτρων 
πάνω ςτθν οποία κα αναγράφονται οδθγίεσ χριςεωσ και αςφάλειασ. 

Υγρό κακαριςτικό δαπζδου με άρωμα κεράςι, ςυςκ. 4L 

Τεμάχιο των 4L. Υγρό κακαριςτικό απορρυπαντικό χαμθλοφ αφριςμοφ κατάλλθλο για όλεσ τισ 
επιφάνειεσ που πλζνονται. Κατάλλθλο για επιφάνειεσ από: ξφλο, πλαςτικό, ανοξείδωτο, 
φορμάϊκεσ, πλακάκια δαπζδου, μάρμαρα , τοίχουσ κ.λ.π. Δεν κα πρζπει να αφινει ίηθμα , να 
ζχει ευχάριςτθ και διακριτικι οςμι. Θα πρζπει να περιζχει ενεργά επιφανειοδραςτικά min 
5%, να περιζχει ςαποφνι min 0,8% και να περιζχει διαλφτθ min 4%. Ρλαςτικι φιάλθ 4 λίτρων 
πάνω ςτθν οποία κα αναγράφονται οδθγίεσ χριςεωσ και αςφάλειασ. 

Υγρό κακαριςμοφ τηαμιϊν, τεμάχιο των 5 λίτρων. 

Κακαριςτικό απορρυπαντικό, κατάλλθλο για όλεσ τισ γυάλινεσ επιφάνειεσ που πλζνονται, 
όπωσ τηάμια, βιτρίνεσ , παράκυρα, παρμπρίη και τηάμια αυτοκινιτων κ.λ.π. υγρό που 
απομακρφνει ςκόνθ , λεκζδεσ, ςτίγματα και δακτυλιζσ. Να μθν αφινει ίχνθ, καμπάδεσ και 
υπολείμματα. Συςκευαςία ςε πλαςτικι φιάλθ 5L με οδθγίεσ χριςεωσ, οδθγίεσ προφφλαξθσ 
και αρ. Αδείασ κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

Υγρό κακαριςμοφ τηαμιϊν αρωματικό, τεμάχιο των 4 λίτρων. 

Κακαριςτικό απορρυπαντικό με άρωμα, κατάλλθλο για όλεσ τισ γυάλινεσ επιφάνειεσ που 
πλζνονται, όπωσ τηάμια, βιτρίνεσ , παράκυρα, παρμπρίη και τηάμια αυτοκινιτων κ.λ.π. υγρό 
που απομακρφνει ςκόνθ , λεκζδεσ, ςτίγματα και δακτυλιζσ. Να μθν αφινει ίχνθ, καμπάδεσ και 
υπολείμματα. Συςκευαςία ςε πλαςτικι φιάλθ 4L με οδθγίεσ χριςεωσ, οδθγίεσ προφφλαξθσ 
και αρ. Αδείασ κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Υγρό κακαριςτικό και απολυμαντικό λεκάνθσ  τουαλζτασ (παπί) Τεμάχιο των 750ml 

Υγρό κακαριςτικό και απολυμαντικό λεκάνθσ χαμθλοφ αφριςμοφ ςε ςχιμα ςυςκευαςίασ 
¨παπί¨ πλαςτικι φιάλθ των 750ml. 

Υγρό πιάτων, Συςκευαςία 4lt.  

Τεμάχιο των 4lt, Υγρό απορρυπαντικό κατάλλθλο για πλφςιμο πιάτων, ποτθριϊν, ςκευϊν , 
κατςαρόλεσ και μαχαιροπιρουνα ςτο χζρι. Θα πρζπει να είναι παχφρρευςτο, να διειςδφει 
γριγορα , και να διαλφει εφκολα τα λίπθ. 

Ρεριεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Να περιζχει ανιονικά 
επιφανειοδραςτικά min 16% , μθ ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικοφ διαλφματοσ 1%, 
ειδικισ ςφνκεςθσ που να βοθκά ςτον κακαριςμό ρφπων κάκε μορφισ (τςάι, λίπθ , αίμα 
καφζσ, αυγά κ.λ.π.). Τα δε ςυςτατικά του ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε 
ςυςκευαςία 4lt. 

Υγρό πιάτων με άρωμα ξφδι, Συςκευαςία 4lt.  

Τεμάχιο των 4lt, Υγρό απορρυπαντικό με άρωμα ξφδι κατάλλθλο για πλφςιμο πιάτων, 
ποτθριϊν, ςκευϊν , κατςαρόλεσ και μαχαιροπιρουνα ςτο χζρι. Θα πρζπει να είναι 
παχφρρευςτο, να διειςδφει γριγορα , και να διαλφει εφκολα τα λίπθ. 

Ρεριεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Να περιζχει ανιονικά 
επιφανειοδραςτικά min 16% , μθ ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικοφ διαλφματοσ 1%, 
ειδικισ ςφνκεςθσ που να βοθκά ςτον κακαριςμό ρφπων κάκε μορφισ (τςάι, λίπθ , αίμα 
καφζσ, αυγά κ.λ.π.). Τα δε ςυςτατικά του ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε 
ςυςκευαςία 4lt. 
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Χλωρίνθ παχφρρευςτθ 4lt.  

Τεμάχιο των 4lt. Συμπυκνωμζνο διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου, με κακαριςτικζσ - 
απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ και περιεκτικότθτα τουλάχιςτον 4% κ.ο. ςε ενεργό χλϊριο (Na). 
Συςκευαςία: Ρλαςτικι φιάλθ, πάνω ςτθν οποία κα αναγράφονται οδθγίεσ χριςεωσ και 
αςφάλειασ. 

Χλωρίνθ παχφρρευςτθ 5lt με άρωμα λεμόνι.  

Τεμάχιο των 5lt με άρωμα λεμόνι.Συμπυκνωμζνο διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου, με 
κακαριςτικζσ - απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ και περιεκτικότθτα τουλάχιςτον 4% κ.ο. ςε ενεργό 
χλϊριο (Na). Συςκευαςία: Ρλαςτικι φιάλθ, πάνω ςτθν οποία κα αναγράφονται οδθγίεσ 
χριςεωσ και αςφάλειασ. 

Μαλακτικό ροφχων 4lt.  

Να είναι ςυμπυκνωμζνο. Να μαλακϊνει και να αρωματίηει τα ροφχα, με ευχάριςτο άρωμα 
που να διαρκεί. 

Κοντάρι ςκοφπασ βιδωτοφ τφπου, ανταλλακτικό, τεμάχιο 

Κοντάρι ςκοφπασ απλό μεταλλικό ι με επικάλυψθ χρωμίου φψουσ 140εκ., ανκεκτικό για να 
αντζχει και ςε επαγγελματικζσ εργαςίεσ. Με πραγματικι επίςτρωςθ χρωμίου που διατθρεί τθν 
λάμψθ τθσ ακόμθ και μετά από μεγάλθ χριςθ. 

Κοντάρι ξφλινο ςκοφπασ βιδωτοφ τφπου, ανταλλακτικό, τεμάχιο 

Κοντάρι ςκοφπασ ξφλινο φψουσ 140εκ., ανκεκτικό για να αντζχει και ςε επαγγελματικζσ 
εργαςίεσ.  

 

Κοντάρι ςκοφπασ βιδωτοφ τφπου με χοντρό ςπείρωμα, ανταλλακτικό, τεμάχιο 

Κοντάρι ςκοφπασ απλό μεταλλικό ι με επικάλυψθ χρωμίου φψουσ 140εκ. με χοντρό 
ςπείρωμα, ανκεκτικό για να αντζχει και ςε επαγγελματικζσ εργαςίεσ. Με πραγματικι 
επίςτρωςθ χρωμίου που διατθρεί τθν λάμψθ τθσ ακόμθ και μετά από μεγάλθ χριςθ. 

Κουβάσ με ςτίφτθ, Τεμάχιο 

Κουβάσ ςφουγγαρίςματοσ πλαςτικόσ χωρθτικότθτασ 15lt με αποςπϊμενο πλαςτικό ςτίφτθ 
ςφουγγαρίςτρασ. 

Συρματάκια (για ςκεφθ κουηίνασ), Τεμάχιο 

Ανοξείδωτα ςυρμάτινα ςφουγγαράκια εξαιρετικισ αντοχισ , ςε ςπειροειδι μορφι  που δεν 
αφινουν ίχνθ υλικοφ κατά τθν χριςθ τουσ, βάρουσ 25gr περίπου ζκαςτο. Συςκευαςία ςε 
πλαςτικό περίβλθμα ανά τεμάχιο. 

Σφουγγάρια ςκλθρά γενικισ χριςθσ μεγζκουσ διαςτάςεων 14 Χ 9 cm. Συςκευαςία των 10 
τεμαχίων.  

Σφουγγάρι υψθλισ ποιότθτασ δφο όψεων γενικισ χριςθσ ςκλθρά, από ςκλθρό υλικό  

Σφουγγάρια πιάτων με ςφρμα μεςαίου μεγζκουσ διαςτάςεων 14 Χ 9 cm. Συςκευαςία των 10 
τεμαχίων.  

Σφουγγάρι υψθλισ ποιότθτασ δφο όψεων, με μια επιφάνεια αφρϊδουσ υλικοφ για 
απορρόφθςθ υγρϊν και τρίψιμο ευαίςκθτων επιφανειϊν και τθν άλλθ πλευρά με 
ενςωματωμζνο ςφρμα (fibritex), μεγάλθσ αντοχισ για τρίψιμο ςκλθρϊν επιφανειϊν, ιδανικό 
για τθν καταπολζμθςθ του λίπουσ και των λεκζδων, που δεν αφινουν ίχνθ υλικοφ κατά τθν 
χριςθ τουσ. 
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ΦΑΑΣΙ πλαςτικό ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ Τεμάχιο  

Φαράςι πλαςτικό, με χεροφλι ορκοςτατικό 

ΦΑΑΣΙ πλαςτικό ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ και λάςτιχο Τεμάχιο  

Φαράςι πλαςτικό, με χεροφλι ορκοςτατικό 

Γάντια οικιακισ χριςθσ από νιτρφλιο, τεμάχιο 

Γάντια γενικισ χριςθσ από νιτρφλιο κατάλλθλο για προφφλαξθ τθσ υγιεινισ και τθσ αςφάλειασ 
του χριςτθ τουσ, μεγζκουσ Small. 

Γάντια μιασ χριςθσ από πολυαικυλενίου, τεμάχιο 

Γάντια μιασ χριςθσ ςαγρζ από HDPE κατάλλθλο για προφφλαξθ τθσ υγιεινισ και τθσ 
αςφάλειασ του χριςτθ τουσ. 

Γάντια μιασ χριςθσ λάτεξ (LATEX) με ποφδρα, κουτί των 100 τεμαχίων. 

Γάντια πλαςτικά από ειδικό τφπου latex υλικό με ποφδρα , μίασ χριςθσ μεγάλθσ αντοχισ, 
κατάλλθλο για προφφλαξθ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ του χριςτθ τουσ. Συςκευαςία χάρτινθ 
των 100 ηεφγθ. 

Γάντια εργαςίασ, κουτί των 100 τεμαχίων. 

Γάντια χωρίσ λατζξ από ςυνκετικό καουτςοφκ νιτρυλίου χωρίσ ποφδρα , μίασ χριςθσ μεγάλθσ 
αντοχισ, κατάλλθλο για προφφλαξθ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ του χριςτθ τουσ. Συςκευαςία 
χάρτινθ των 100 ηεφγθ μεγζκουσ Μ & L. 

Γάντια πλαςτικά κουηίνασ γενικισ χριςθσ, Ηεφγοσ. 

Από πλαςτικό ανκεκτικό, άριςτθσ ποιότθτασ, ςε διάφορα μεγζκθ (M-L, 7 & 8). Σε ςυςκευαςία 
από πλαςτικό περίβλθμα, ανά ηεφγοσ. 

Σκοφφοσ μιασ χριςθσ μαγείρων με δίχτυ και γείςο, 100 τεμ 

Να διακζτουν λάςτιχο περιμετρικά. Να είναι από υλικό μθ εφφλεκτο και αντιαλλεργικό non 
woven για αποφυγι αλλεργιϊν. Να ζχουν καλι εφαρμογι. Να είναι αεροδιαπερατζσ 
(διάτρθτεσ) για τον αεριςμό τθσ κεφαλισ, χωρίσ ρινίςματα υαλοβάμβακα. 

Ροδιά λάντηασ πολλαπλϊν χριςεων, από PVC. 

Να είναι ελαφριά και πολφ μαλακι. Να είναι πολλαπλϊν χριςεων, ιδανικι για εργαςτιρια 
τροφίμων. Να ζχει αντοχι ςε λίπθ, λάδια, χθμικά, πετρζλαιο, οξζα.  

Διαφανι μεμβράνθ 45cm ςυςκευαςία των 250m κουτί πριόνι. 

Συςκευαςία των 250μ. Ιδανικι για τθ ςυντιρθςθ των τροφίμων μζςα και ζξω 

από το ψυγείο . Να διακζτει μεγάλθ ελαςτικότθτα και εφαρμόηει ςε όλα τα ςκεφθ, να είναι 
κατάλλθλθ για επαφι με όλα τα τρόφιμα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε., ακόμθ και 
ςε 100% αμιγζσ λίποσ, να είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςτθν κατάψυξθ ςε κερμοκραςίεσ ζωσ-
30°C. Διαςτάςεων 45cm ςε ςυςκευαςία των 250μ. 

Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό ςυςκευαςία των 60 μζτρων. 

Συςκευαςία των 60 μζτρων, επαγγελματικό αλουμινόχαρτο να προςτατεφει αποτελεςματικά 
τα τρόφιμα από το φωσ και τισ οςμζσ. Από κράμα αλουμινίου υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ 
να διακζτει το ιδανικό πάχοσ για να μθ ςκίηεται και να μθν τςακίηει, να χρθςιμοποιείται και 
από τισ δφο πλευρζσ ματ και γυαλιςτερι. Σε ρολό των 60 μζτρων x 45cm. 

Μεταλλικι πτυςςόμενθ απλϊςτρα δαπζδου  

Μεταλλικι πτυςςόμενθ απλϊςτρα δαπζδου για ροφχα 18 m.  180 Χ 55 cm  , 18 m 
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Σακοφλεσ τροφίμων μεςαίεσ Συςκ. 50 τεμ 

Συςκευαςία 50 τμχ. Είναι ςε ποιότθτα πολυαικυλενίου ΘDPE.  

Ρατάκι ειςόδου 

Ρατάκι ειςόδου ενδεικτικϊν διαςτάςεων 45 Χ 75 cm 

Για όςα από τα παραπάνω είδθ δεν προςφζρονται ςτισ ςυςκευαςίεσ που ηθτοφνται από 

τουσ παραπάνω πίνακεσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να προςφερκοφν ςε διαφορετικζσ 

ςυςκευαςίεσ αρκεί θ ςυνολικι προςφερόμενθ ποςότθτα να αντιςτοιχεί ςε λίτρα, κιλά, 

τεμάχια ι οποιαδιποτε άλλθ μονάδα μζτρθςθσ με τθν αντίςτοιχθ ςυνολικι ποςότθτα που 

προκφπτει για τα είδθ αυτά με βάςθ τουσ ανωτζρω πίνακεσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

Επιςυνάπτεται αρχείο ςε μορφι .pdf και .xml 

Ο (υπό) φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(Ε.Ε.Ε.Σ) ςφμφωνα με τα άρκρα 79 και 79Α του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ 
προβλζψεισ: 

α. Θ ανακζτουςα αρχι: 

Δθμιουργεί μζςα από τθν ιςτοςελίδα: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

το Ε.Ε.Ε.Σ που καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα 
κατάλλθλα πεδία. 

Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλζγει εξαγωγι. 

Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωςτό 
πρόγραμμα που ζχουμε ςτουσ Θ/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα 
τθσ διακιρυξθσ. 

β. Ο οικονομικόσ φορζασ: 

Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί 
ςτθν ιςτοςελίδα: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του 
ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ. 

Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν 
είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο. 

Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ 
του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 
eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία 
εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων 
PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να 
εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι. 

Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ κι αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 
ιςτοςελίδα). 

Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

γ. Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ , 

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ 

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του 
Ε.Ε.Ε.Σ που επιςφρουν τον αποκλειςμό του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ: 

α. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα (1) Ε.Ε.Ε.Σ. 

β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ μαηί 
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με χωριςτό Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ 
ςτθρίηεται. 

γ. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 
κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό 
φορζα, χωριςτό Ε.Ε.Ε.Σ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτα μζρθ ΙΙ ζωσ V 
αυτοφ. 

δ. Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του Ε.Ε.Ε.Σ ιςχφουν τα ακόλουκα: 

To Ε.Ε.Ε.Σ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται επί ποινι αποκλειςμοφ από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ 
φορζα (Ν.4497/2017). 

Το ίδιο ιςχφει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παρ.2 (β-γ) 
του παρόντοσ άρκρου 

Κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 
περιγράφεται ςτο άρκρο 11, ο οικονομικόσ φορζασ, εκτόσ των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα ςχετικά 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ του/των  προςϊπου/ων που ςυμπλιρωςαν και υπζβαλαν το 
Ε.Ε.Ε.Σ. 

Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και για τα 
τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παραπάνω (β-γ) του παρόντοσ άρκρου. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α : ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Α :20-6634) 
 

  ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ        

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ(€) 
ΧΩΙΣ 
Φ.Ρ.Α. 

Φ.Ρ.Α. 

1 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Α 
ποιότθτασ λευκό, λείο 

ΤΕΜ 220 € €  

2 Υγρό κακαριςτικό τηαμιϊν 5 lt ΤΕΜ 80 € €  

3 
Σφουγγάρια πιάτων κανονικά 
πακζτο 10 τεμ. 

Κιβϊτιο 20 € €  

4 Κρεμοςάπουνο 5lt χεριϊν ΤΕΜ 35 € €  

5 Υγρό γενικοφ κακαριςμοφ  5lt ΤΕΜ 50 € €  

6 Χλωρίνθ Lemon 5lt ΤΕΜ 70 € €  

7 Σφουγγαρίςτρα κανονικι ΤΕΜ 40 € €  

8 
Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν 
κανονικζσ των 65*90 (28 τεμ. * 
10ρολ.) 

Συςκ. 18 € €  

9 
Σακοφλεσ  απορριμμάτων 
μαφρεσ ςκλθροφ τφπου 
διαςτάςεων 80 Χ 110 (20 kg) 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7500 € €  

10 
Σακοφλεσ  απορριμμάτων 
μαφρεσ ςκλθροφ τφπου 
διαςτάςεων 90 Χ 120 (20 kg) 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ 8000 € €  

11 
Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν μικρζσ 
για καλακάκια WC, ρολό   (20 
τεμ. * 50 ρολ.) 

Κιβϊτιο 30 € €  

12 
Χαρτί κουηίνασ 800 γρ. ρολό ςε 
ςυςκευαςία των 6 ρολϊν 
(ΛΕΥΚΟ) 

ΤΕΜ 140 € €  

13 
Ρανάκια κακαριςμοφ με 
μικροϊνεσ (5 τεμάχια) 

ΤΕΜ 30 € €  

14 Φαράςι πλαςτικό με κοντάρι ΤΕΜ 80 € €  

15 
ολό ςπογγοπετςζτα μικουσ 
14m 

ΤΕΜ 30 € €  

16 
Σκοφπα ςκλθρι ( εςωτερικοφ  
& εξωτερικοφ χϊρου ) 

ΤΕΜ 80 € €  

17 Κουβάσ με ςτίφτθ ΤΕΜ 30 € €  

18 Ραπί για τθ λεκάνθ 750 ml ΤΕΜ 40 € €  

19 
Κοντάρι ςκοφπασ 1,40 cm  ( 
μεταλλικό ι με επικάλυψθ 
χρωμίου ) 

ΤΕΜ 80 € €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% € 

ΦΡΑ (6%) € 

ΦΡΑ (24%) € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6% € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% € 

ΣΥΝΟΛΟ Α  € 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ν.Ρ.Δ.Δ Ρ.Α.Κ.Ο «Γ.ΑΞΙΩΤΘΣ» (K.A : 15-6634   

                  ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΑΞΙΑ  ΦΡΑ 

1 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΙΟΥ  
24*24 560 Φ 

ΤΜΧ 25 
 €  € 

 

2 ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 1,9KG X 2 
ΟΛΑ  

ΤΜΧ 85 
 €  € 

 

3 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΟΛΑ ΤΜΧ 15  €  €  

4 ΧΕΙ/ΤΕΣ ΗΙΚ ΗΑΚ 2PLY 200Φ  ΤΜΧ 700 
 €  € 

 

5 ΜΩΟΜΑΝΤΘΛΑ ΜΕ ΚΑΡΑΚΙ 
72τμχ 

ΤΜΧ 130 
 €  € 

 

6 ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
MILK&HONEY, 4L 

TMX 37 
 €  € 

 

7 Απολυμαντικό και 
κακαριςτικό προϊόν 5LT 

TMX 10 
 €  € 

 

8 ΔΑΡΕΔΟΥ ΚΑΘ. ΓΥΑΛ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΚΕΑΣΙ, 4ΛΤ  

TMX 37 
 €  € 

 

9 ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΤΗΑΜΙΩΝ 4LT TMX 12  €  €  

10  ΧΛΩΙΝΘ ΡΑΧΥΕΥΣΤΘ 4L  ΤΜΧ 22  €  €  

11 ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 
ΡΙΑΤΩΝ ΤΥΡΟΥ FAIRY ULTRA 
CAPS 100 

TMX 10 
 €  € 

 

12 ΥΓΟ ΡΙΑΤΩΝ  4LT TMX 37  €  €  

13 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ 
ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΟ 4L 

TMX 17 
 €  € 

 

14 ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΘΙ ΜΕ ΛΑΒΘ  TMX 4  €  €  

15 ΚΟΝΤΑΙ ΞΥΛΙΝΟ ΡΕΥΚΟ  TMX 25  €  €  

16 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ MICROFIBER ΤΜΧ 20  €  €  

17 ΣΥΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΑΣΘΜΙ 25Γ  TMX 130  €  €  

18 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 60 ΜΕΤΑ Χ 
45 CM 

TMX 7 
 €  € 

 

19 ΛΑΔΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜ. 50Χ40 
CM, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1KG  

ΤΜΧ 6 
 €  € 

 

20 ΑΡΟΦΑΚΤΙΚΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ ΘΕΙΙΚΟ 
ΟΞΥ 1LT 

ΤΜΧ 2 
 €  € 

 

21 ΣΑΚ ΑΡ ΜΕΓ ΜΡΛΕ 52Χ75 10 
ΤΜΧ  

ΤΜΧ  10 
 €  € 

 

22 ΣΑΚΟΥΛΑ 80/110 ΑΡΟΥΜ 
ΚΙΛΟ (20 Kg) 

ΚΙΛ 30 
 €  € 

 

23 ΓΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΘΣ ΧΘΣΘΣ  
ΝΙΤΥΛΙΟΥ SMALL  

ΤΜΧ 20 
 €  € 

 

24 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΑΓΕ  
(HDPE) 

TMX 25 
 €  € 
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25 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΑΓΕ 
ΜΑΥΑ (HDPE) 

ΤΜΧ 15 
 €  € 

 

26 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 
5L   

TMX 8 
 €  € 

 

27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΘ 
ΑΡΛΩΣΤΑ ΔΑΡΕΔΟΥ 180 Χ 55 
CM  , 18 m 

TMX 2 
 €  € 

 

28 ΣΚΟΝΘ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 12,5 KG 
190 ΡΛΥΣΕΙΣ 

ΤΜΧ 6 
 €  € 

 

29 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΜΕ 
ΓΕΙΣΟ NON WOVEN ΧΩΙΣ ΦΙΛΕ 
ΛΕΥΚΟ 100ΤΕΜ 

ΤΜΧ 2 
 €  € 

 

30 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ 
ΜΕΣΑΙΟ 50ΤΕΜ  

ΤΜΧ 25 
 €  € 

 

31 ΧΑΤΟΜΑΝΤΘΛΑΛΑ  90Φ 2PLY TMX 55  €  €  

32 ΣΑΚ. ΑΡ ΓΙΓ.ΜΡΛΕ 70*95 8ΤΕΜ ΤΜΧ 55  €  €  

33 ΣΑΚΟΥΛ ΑΡΟ ΜΕ ΧΕΟΥΛΙ 
50Χ55 ΜΡΛΕ 20ΤΕΜ 

ΤΜΧ 24 
 €  € 

 

34 ΣΑΚ. WC 50X50 ΛΕΥΚΟ 50ΤΕΜ ΤΜΧ 55  €  €  

35 ΛΙΡ/ΣΤΘΣ ΛΕΜΟΝΙ 650ML  TMX 2  €  €  

36 ΜΕΜΒΑΝΘ  250Χ45 ΚΟΥΤΙ  ΤΜΧ 2  €  €  

37 ΡΑΝΙ MICROFIBER  TMX 10  €  €  

38 ΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΛΕΥΚΘ 
100ΤΕΜ  

ΤΜΧ 2 
 €  € 

 

39 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΡΙΑΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΡΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜ 

ΚΙΒΩΤΙΟ 1 
 €  € 

 

40 ΧΛΩΙΝΘ LEMON 5LT ΤΜΧ 30  €  €  

41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΩΝ 65*90 
(28ΤΜΧ *10ΟΛ.) 

ΣΥΣΚ 10 
 €  € 

 

42 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ 
ΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ WC, 
ΟΛΟ (20 ΤΕΜ*50ΟΛ) 

ΚΙΒΩΤΙΟ 15 
 €  € 

 

43 ΡΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΜΙΚΟΪΝΕΣ (5 ΤΜΧ) 

ΤΜΧ 15 
 €  € 

 

44 ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΜΧ 2  €  €  

45 ΣΚΟΥΡΑ ΣΚΛΘΘ (ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ 
& ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ) 

ΤΜΧ 3 
 €  € 

 

46 ΡΑΡΙ ΓΙΑ ΤΘ ΛΕΚΑΝΘ 750ML TMX 10  €  €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΦΡΑ (6%)  € 

ΦΡΑ (24%)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΣΥΝΟΛΟ Β  € 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘ-ΣΘΣ 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α 

Φ.Ρ.Α. 

1 
Κάδοσ Ρλαςτικόσ 70L - Με 
Ρεντάλ 

ΤΜΧ 10  €  €  

2 

Χειροπετςζτα  τφπου ΗΙΚ ΗΑΚ  
20π* 200 φφλλα για χριςθ ςε 
δθμοτικζσ τουαλζτεσ ςτισ  
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 

ΚΟΥΤΙ 20  €  €  

3 
Ανταλλακτικά για Αποςμθτικό 
χϊρου αυτόματο, τφπου 
airwick 

ΤΜΧ 20  €  €  

4 
Κάδοσ Απορριμμάτων 
γραφείου 20L Μεταλλικόσ 

ΤΜΧ  10  €  €  

5  
Ρετςζτεσ μικροϊνϊν πακζτα 
των τεςςάρων τεμαχίων 

ΡΑΚΕΤΟ 10  €  €  

6 
Σφουγγάρια πράςινα ςκλθρά 
γενικισ χριςθσ  

ΡΑΚΕΤΟ 10  €  €  

7 
Σκοφπα  ςκλθρι μεγάλου 
μεγζκουσ (γίγασ) εςωτερικϊν 
χϊρων   

ΤΜΧ 20  €  €  

8 
Σκοφπα πεηοδρομίου 40 cm 
δρόμου    

ΤΜΧ 20  €  €  

9 Κοντάρια   ΤΜΧ 50  €  €  

10 

Γάντια  Latex  powdered  
μζγεκοσ Large για το 
προςωπικό κακαριότθτασ 
πακζτο 100 τεμαχίων 

ΡΑΚΕΤΟ 50  €  €  

11 
Κακαριςτικό και γυαλιςτικό 
επίπλων 

ΤΜΧ 20  €  €  

12 
 Φαράςι με κοντάρι και 
λάςτιχο 100hcm 

ΡΑΚΕΤΟ 20  €  €  

13 

Υγρό κρεμοςάπουνο χεριϊν με 
αντιςθπτικι δράςθ για τισ 
τουαλζτεσ  ςτισ   λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςία 4 
λίτρων  

ΤΜΧ 5  €  €  

14 
Σακοφλεσ Απορριμάτων 
80X110cm Strong ολό 
Μαφρεσ 

ΤΜΧ 50 2,5  €  
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘ-ΣΘΣ 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α 

Φ.Ρ.Α. 

15 Ρατάκια ειςόδου  ΤΜΧ  10 10  €  

16  
Απολυμαντικά ςπρει τφπου 
DETOL (750 ml) 

ΤΜΧ 30 5,00  €  

17 
Κακαριςτικό Απολυματικό Wc 
Gel   τφπου Klinex (750 ml) 

ΤΜΧ  50 2,5  €  

18  
Αντιβακτθριδιακά Υγρά 
Ρανάκια Κακαριςμοφ 
Επιφανειϊν τφπου DETOL 

TMX  50 4,00  €  

19  Ξφςτρα Τηαμιϊν πλαςτικι ΤΜΧ 10 3,00  €  

20 Καλάκι ςτραγγίςματοσ πιάτων ΤΜΧ 2 15,00  €  

21 
Ριγκάλ  για κακαριςμό 
λεκάνθσ τουαλζτασ 

ΤΜΧ 10 5,00  €  

22 
Φαράςι  ορκοςτατικό 
μεταλλικό με κοντάρι  

ΤΜΧ 10 6,00  €  

23 
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων  
4lt 

ΤΜΧ 5 4,50  €  

24 

Σπογγοπετςζτα μεγάλθσ 
απορροφθτικότθτασ  
και υψθλισ αντοχισ ςε 
διάςταςθ 40x36cm  

ΡΑΚΕΤΟ  20 3,5  €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΦΡΑ (6%)  € 

ΦΡΑ (24%)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ  € 

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ: 
 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ:……../……../2021 
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