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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (στο εξής ΩΚΚ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356 

Πόλη ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 17674 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL304 

Τηλέφωνο +30 – 210 – 9493107/120 

Φαξ +30 – 210 – 9493136  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@onasseio.gr /  gr_prom2@ocsc.gr /gouvelou@ocsc.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.onasseio.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Το Ω.Κ.Κ. είναι Νοσοκομείο  και ανήκει στους  φορείς Γενικής Κυβέρνησης 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα του  Ω.Κ.Κ. είναι η Υγεία 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική   

      πρόσβαση στην διεύθυνση (URL)  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του       

      Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω  πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:     

     www.promitheus.gov.gr ή από www.onasseio.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, θα είναι ανοιχτός 
διεθνής για την ανάδειξη ενός  οικονομικού φορέα για το σύνολο των ειδών με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής . 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας όπως αυτά αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’,  και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του ΩΚΚ για χρονικό 
διάστημα τριών  (3) ετών από την κατακύρωση του Διαγωνισμού. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.  

mailto:info@onasseio.gr
mailto:%20gr_prom2@ocsc.gr
mailto:gouvelou@ocsc.gr
http://www.onasseio.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

39830000-9  (προϊόντα καθαρισμού)   

 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρία  (3) έτη. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 374.493,78€ χωρίς ΦΠΑ για διάρκεια τριών  
ετών από την κατακύρωση του Διαγωνισμού  

 Το ΩΚΚ  διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι 
ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50% . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Α’ της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, για 
το σύνολο των ειδών, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του Ν. 2012/1992 (ΦΕΚ 28Α/27.02.1992) “Κύρωση Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου με την επωνυμία “ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
ιδίως με τον Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ 173Α/2.10.2018). 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, αναλογικά εφαρμοζόμενου 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
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 της Υ.Α. Υ4α/127426/11, του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: "Έγκριση 
αναμόρφωσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου” 
(ΦΕΚ 88Β/30.01.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 47 αυτής 
(Κανονισμός Προμηθειών) 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Της από 31/10/18 Απόφασης της 589ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού καθώς και οι όροι αυτού καθώς και το παρόν 
τεύχος διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών προδιαγραφών 

 των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και  

 του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/03/2019 και ώρα 16:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 21/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12/02/2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) αλλά και στο www.onasseio.gr 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr . 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΩΚΚ, στη διεύθυνση (URL) :   
http://www.onasseio.gr 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.onasseio.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη με αρ. 02/2019 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 12 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

Το Ω.Κ.Κ.μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με το Ω.Κ.Κ., καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ’ και Ζ’ 

 Το Ω.Κ.Κ. επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του ΩΚΚ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤ’), που ανέρχεται στο ποσό των 7.500 ευρώ ( 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21/04/2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Το ΩΚΚ  μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
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2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

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

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

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

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
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δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και  

β) όταν το ΩΚΚ  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) το ΩΚΚ  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΩΚΚ, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
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διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού [ισχύει κατά περίπτωση για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].  Για τη διαπίστωση των ανωτέρω οι οικονομικοί 
φορείς πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου, περί εγγραφής του 
συμμετέχοντος στο οικείο Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν: 
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α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος 2017 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα  ευρώ 

2. έτος 2016 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ  

3. έτος 2015 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ 

και  

γ) ''ειδικό'' αναφορικά με τις αιτούμενες ασφαλίσεις ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος 2017 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ  

2. έτος 2016 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ 

3. έτος 2015 κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα ευρώ 

γ) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν:  

α) κατάλογο με τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας με τις οποίες  έχουν προμηθεύσει ίδιας κατηγορίας είδη  με τα  προδιαγεγραμμένα 
στον παρόντα Διαγωνισμό,  

β) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα  
γ τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει εφόσον 
ζητηθούν καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται  
και να προσκομίσουν κατά τη διαδικασία κατακύρωσης: 

 

 Τα πρότυπα του EN ISO 9001:2008 ή νεώτερου ή ισοδύναμου αυτού  

 Τα πρότυπα του EN ISO 14001: 2004 για το σύστημα ποιότητας – περιβαλλοντικής διαχείρισης  

  Τις απαιτούμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη νόμιμη κυκλοφορία 
των προϊόντων  

 Τις διατάξεις του Κανονισμού 2006/679 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία των Δεδομένων [GDPR]) 

 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών των απορρυπαντικών ISO 9001 ή 9002 

 Τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 
1272/2008 CLP για όσα προϊόντα απαιτείται 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ  καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
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από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  όπως αναρτώνται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf. 

  Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που το ΩΚΚ έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η 
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν το ΩΚΚ  διαθέτει ήδη τα ως 
άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά όταν τους ζητηθούν από το 
ΩΚΚ (πριν τη σύναψη σύμβασης): 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ (i) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και (ii) υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει το έγγραφο ή πιστοποιητικό της περίπτωσης Β.1.β.i ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην  

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν .  

 ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών και 

 υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών που 
αφορά ειδικά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας,  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Το ΩΚΚ δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να δέχεται ή να 
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απορρίπτει το έγγραφο αυτό ως στοιχείο για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του υποψηφίου. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

1) κατάλογο των σημαντικότερων πελατών της τελευταίας τριετίας στους οποίους έχουν 
προμηθεύσει είδη ίδιας κατηγορίας /ιδίου τύπου με τους προδιαγεγραμμένους στον παρόντα 
Διαγωνισμό,  

2) υπεύθυνη δήλωση περί απρόσκοπτης προμήθειας όλων των προσφερομένων αναλωσίμων υλικών 
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης (εφόσον του κατακυρωθεί μέρος του Διαγωνισμού),  

3) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των ειδών, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα  

4) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών των απορρυπαντικών ISO 9001 ή 9002  
5) ‘Αδειες κυκλοφορίας των προϊόντων (Ε.Ο.Φ, Ε.Μ.Χ.Π, CPNP κ.λπ) όπως αυτά ορίζονται από την 

Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
6) Φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, συμφωνά με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και 

τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP για όσα προϊόντα απαιτείται 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

1) Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 ή νεώτερο ή ισοδύναμο (νομίμως επικυρωμένα). 
2) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τα προσφερόμενα είδη, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC) όπως ισχύουν σήμερα (νομίμως 
επικυρωμένα). 

3) Πιστοποιητικό EN ISO 14001: 2004 ή νεώτερο ή ισοδύναμο (νομίμως επικυρωμένα), για το 
σύστημα ποιότητας – περιβαλλοντικής διαχείρισης  

4) ‘Αδειες κυκλοφορίας των προϊόντων (Ε.Ο.Φ, Ε.Μ.Χ.Π, CPNP κ.λπ) όπως αυτά ορίζονται από την 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

5) Φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, συμφωνά με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, 
και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP για όσα προϊόντα απαιτείται  

6) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού 2006/679 του 
Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων [GDPR]) 

7) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών των απορρυπαντικών ISO 9001 ή 
9002 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία εκτιμάται για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων τους.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης,  για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, το ΩΚΚ θα 
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή του. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

  2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα  στο ΩΚΚ, σε έντυπη μορφή και 
σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Το ΩΚΚ μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 
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 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’).  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

και 

 β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

γ) μόνο για νομικά πρόσωπα 

i. Καταστατικό της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης των 
ανωτέρω. 

ii. Βεβαίωση από την κάθε φορά αρμόδια αρχή για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. 

iii. ΦΕΚ στο οποίο είναι δημοσιευμένο το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο από το οποίο 
να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από το Ω.Κ.Κ. όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’  της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται και  θα πρέπει να περιέχει τα κάτωθι:  

 Τεχνική Περιγραφή: Πλήρης αναλυτική “Τεχνική Περιγραφή” των προσφερόμενων υλικών. 
 Υλικό Τεκμηρίωσης: Τεχνικά φυλλάδια, prospectus κατασκευαστή, αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των υλικών, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και 
κατασκευαστικά σχέδια, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CD, 
δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ο διαγωνιζόμενος που να αποδεικνύει 
την συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 
με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την Ε.Δ.Δ.  

 Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών, των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ’ της Διακήρυξης. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει 
όλα τα πεδία των στηλών “Τεκμηρίωση” και “Παραπομπή” του Φύλλου Συμμόρφωσης, όπου 
αντίστοιχα : (α) θα απαντήσει όλα τα πεδία της στήλης “Τεκμηρίωση” με την απαιτούμενη 
ανάλυση, πληρότητα και τεκμηρίωση σχετικά με τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους 
προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) και (β) θα συμπληρώσει όλα τα 
αντίστοιχα πεδία της στήλης “Παραπομπή”, όπου θα αναφέρει τη/τις σελίδα/ες του Φακέλου της 
Τεχνικής Προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση 
(παραπομπές σε βεβαιώσεις του κατασκευαστή, χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση, δεν θα γίνουν αποδεκτές). 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με τη τιμή ανά τεμάχιο είδους χωρίς ΦΠΑ αλλά και με ΦΠΑ  και 
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της διακήρυξης:  

Η τιμή των προς προμήθεια  ειδών δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα είδους και θα πρέπει: 

  να δοθεί σε ευρώ (€) ανά μονάδα, αριθμητικά και ολογράφως, με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ, 
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 να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το συγκεκριμένο υλικό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’) ή 
την τυχόν προβλεπόμενη στο Παρατηρητήριο Τιμών για το συγκεκριμένο υλικό τιμή κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ή την τυχόν τιμή των συμβάσεων της ΕΚΑΠΥ όποια είναι 
μικρότερη.  

 να περιλαμβάνει τις δαπάνες για:  

-την προμήθεια και μεταβίβαση των προσφερόμενων ειδών στο ΩΚΚ λόγω πώλησης και ελεύθερων 
παντός βάρους, 

-τους πάσης φύσεως φόρους (πλην ΦΠΑ), τέλη, κρατήσεις και τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με το 
αντικείμενο της προμήθειας (π.χ. κόστος παράδοσης και μεταφοράς). 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 
για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα  Ε’ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από το ΩΚΚ στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το ΩΚΚ, πριν από τη 
λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν το ΩΚΚ κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και 
την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Το Ω.Κ.Κ. με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
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κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από το ΩΚΚ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία περιέχει εναλλακτικές  προσφορές,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο του ΩΚΚ 
(Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 
εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Πέμπτη 21/03/2019 και ώρα 11: 00 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει το ΩΚΚ 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Το ΩΚΚ  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το ΩΚΚ προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της (Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού -ΕΔΔ)  , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ)  καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ)  προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η ΕΔΔ  συντάσσει 
ενιαίο πρακτικό (Πρακτικό ΕΔΔ #1), το οποίο θα αποτελέσει την εισήγηση της Ε.Δ.Δ. η οποία, μέσω του 
Γραφείου Προμηθειών, θα διαβιβασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ προς έγκριση. Η έγκριση του 
Πρακτικού  ΕΔΔ #1 κοινοποιείται με επιμέλεια της ΕΔΔ  στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Με την  απόφαση έγκρισης του Πρακτικού ΕΔΔ #1 το ΩΚΚ  ορίζει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Η ΕΔΔ  προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις 
τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό (Πρακτικό Ε.Δ.Δ. # 2) στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
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προσωρινού αναδόχου. Το Πρακτικό Ε.Δ.Δ. # 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών)  θα αποτελέσει την 
εισήγηση της Ε.Δ.Δ. η οποία, μέσω του Γραφείου Προμηθειών, θα διαβιβασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΩΚΚ προς έγκριση. Η έγκριση του Πρακτικού  ΕΔΔ #2 κοινοποιείται με επιμέλεια της ΕΔΔ  στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, το ΩΚΚ 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών το ΩΚΚ  επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από το ΩΚΚ  μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων 
των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το ΩΚΚ  αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Το ΩΚΚ μπορεί αιτιολογημένα 
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του ΩΚΚ  η εγγύηση συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του ΩΚΚ για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ του ΩΚΚ η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
(Πρακτικό ΕΔΔ #3) από την ΕΔΔ  και τη διαβίβαση του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ  για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι,  το ΩΚΚ  διατηρεί το δικαίωμα 
κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης 
ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50% . Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω 
του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 
ανάδοχο.  

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
Η απόφαση έγκρισης του Πρακτικού θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με αποδεικτικό παραλαβής 
για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.  

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Το ΩΚΚ  κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Το  Ω.Κ.Κ. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΩΚΚ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η 
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κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του ΩΚΚ  κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης του ΩΚΚ, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του ΩΚΚ  η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, το ΩΚΚ  
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Το ΩΚΚ μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του ΩΚΚ και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών 
του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία 
εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 



 

Σελίδα 27 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του ΩΚΚ ως αναθέτουσας αρχής. Η αίτηση αναστολής 
κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης 
επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Το ΩΚΚ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για 
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 
Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΩΚΚ έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.   

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις υποχρεώσεις που συνάγονται από τον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας 
Δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα που θα του γνωστοποιηθούν από το ΩΚΚ στο πλαίσιο εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον το ΩΚΚ δύναται να κατακυρώσει 
μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερη ποσότητα από την 
προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Το ΩΚΚ  μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα 
παραστατικά και δικαιολογητικά  (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, 
καταστατικό εταιρείας και νομιμοποίηση εκπροσώπου κλπ), και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του 
ποινή απορρέουσα από παράβαση της συμβάσεως και καμία υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης 
του οφειλόμενου ποσού στο Δημόσιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών  στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΩΚΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, (i) δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του ν. 4412/2016 ή (ii) δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
Διοικητικού  Συμβουλίου του ΩΚΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης  
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 



 

Σελίδα 31 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ, ύστερα από γνωμοδότηση Επιτροπής που θα ορίζεται κάθε φορά με 
απόφαση του ΔΣ για την εξέταση των διοικητικών προσφυγών. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός σαράντα οκτώ  (48) ωρών από την έγγραφη 
παραγγελία αυτών στην αποθήκη του Ω.Κ.Κ. σύμφωνα με τις σχετικές συναλλακτικές πρακτικές, στην έδρα 
του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα).  

Μετά από κάθε προσκόμιση είδους  στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από τριμελή επιτροπή. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ενός αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία εκτιμάται για το 
σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων τους,  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας όπως  αναφέρονται 
στο κάτωθι πίνακα και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του ΩΚΚ για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών από την κατακύρωση του Διαγωνισμού. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα Α’.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 39830000-9  (προϊόντα καθαρισμού)   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 374.493,78€ χωρίς ΦΠΑ για διάρκεια τριών 
ετών από την κατακύρωση του Διαγωνισμού (124.831,26€ χωρίς ΦΠΑ ανά έτος), που προκύπτει ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΩΚΚ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
/ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΝΗ 
ΤΙΜΗ 
/Μ.Μ. 

ΠΡΟΥΠ/ΝΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 150-03-031 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
KOHRSOLIN FF σε 
συσκεασία 5LT (ή 
παρόμοιο αν ζητηθεί από 
το γραφείο Λοιμώξεων του 
ΩΚΚ) ΛΙΤΡΟ 800 5,5184 4.414,72 € 

2 150-03-032 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
MIKROBAC σε συσκευασία 
5Lt  (ή παρόμοιο αν ζητηθεί 
από το γραφείο Λοιμώξεων 
του ΩΚΚ) ΛΙΤΡΟ 300 7,0605 2.118,15 € 

3 160-09-008 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ 
ΠΛΥΣΕΩΣ ΤΟΙΧΟΥ 35cm ΤΕΜΑΧΙΑ 10 7 70,00 € 

4 160-09-009 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ TASKI SANI 
BATHROOM ΛΙΤΡΟ 1.700 3,5132 5.972,44 € 

5 199-01-013 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ JONMATIC ANTI 
CALC  ΛΙΤΡΟ 20 3,9447 78,89 € 

6 199-02-015 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ-
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟ  ΜΕΓΕΘΟΣ  
10Χ15CM ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,243 121,50 € 
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7 199-02-016 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ - 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΚΡΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 7Χ11CM ΤΕΜΑΧΙΑ 1.850 0,1375 254,38 € 

8 199-02-019 
ΔΙΣΚΟΣ 20'' ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΜΑΥΡΟΣ / ΤΣΟΧΑ 50CM ΤΕΜΑΧΙΑ 50 11,86 593,00 € 

9 199-03-022 
ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ 
WITEX ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 90.000 0,096 8.640,00 € 

10 199-04-000 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ ΖΑΚ  
ΒΑΡΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 36-40 
γραμμ/τετρ μέτρο σε 
συσκευασία πακέτου 
περίπου 200 φύλλων ΠΑΚΕΤΟ 39.000 0,7532 29.374,80 € 

11 199-04-001 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ  ΛΕΥΚΗ σε 
ρολό 1000 γραμμ.  ΡΟΛΛΟ 3.200 1,8052 5.776,64 € 

12 199-04-002 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ  ΛΕΥΚΗ σε 
ρολό 450 γραμμ.  ΡΟΛΛΟ 3.000 0,8247 2.474,10 € 

13 199-04-003 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 100% 
υδατοδιαλυτό, λευκό, 
γκοφρέ σε ρολό 90 γραμμ.  ΡΟΛΛΟ 17.000 0,1659 2.820,30 € 

14 199-04-004 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 100% 
υδατοδιαλυτό, λευκό, 
γκοφρέ σε ρολό 450 γραμμ. ΡΟΛΛΟ 6.300 1,7586 11.079,18 € 

15 199-04-005 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ περίπου 
78Χ100 ΤΕΜΑΧΙΑ 88.000 0,055 4.840,00 € 

16 199-04-006 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 
50Χ50 ΤΕΜΑΧΙΑ 205.000 0,0094 1.927,00 € 

17 199-04-007 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60Χ75 ΜΑΥΡΕΣ, 
ΑΣΠΡΕΣ, ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 180.000 0,025 4.500,00 € 

18 199-04-008 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 75Χ100 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 27.500 0,0738 2.029,50 € 

19 199-04-009 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ  σε 
συσκευασία 750GR TEM 850 0,6316 536,86 € 

20 199-04-010 

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ CIF FRESH 
APPLE ΛΙΤΡΟ 40 4,0132 160,53 € 

21 199-04-011 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
SPRINT FLOWER WC ΛΙΤΡΟ 150 6,0263 903,95 € 

22 199-04-012 

ΠΑΝΙ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΤΕΜ. ΠΑΚΕΤΟ 300 7 2.100,00 € 

23 199-04-013 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΤΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ 
CLAX PROF ΛΙΤΡΟ 170 6,3855 1.085,54 € 
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24 199-04-014 
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΤΥΠΟΥ 
Τύπου SOFTCARE STAR ΛΙΤΡΟ 2.600 2,5711 6.684,86 € 

25 199-04-015 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 
ΤΥΠΟΥTASKI SANI CALC ΛΙΤΡΟ 350 3,8487 1.347,05 € 

26 199-04-016 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΜΕ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΤΥΠΟΥ 
TASKI ASSET ΛΙΤΡΟ 1.550 3,5079 5.437,25 € 

27 199-04-017 

ΠΑΝΙΑ CPT MICROFIBRE 
PLUS ΚΙΤΡΙΝΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ, 
ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 0,875 1.312,50 € 

28 199-04-018 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ 
WETTEX PERFORATED 
ρολλό περίπου 15 μέτρων 
πλάτους 30εκ ΡΟΛΛΟ 900 6,05 5.445,00 € 

29 199-04-019 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ 
VILEDA NANOTECH MΠΛΕ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 2 100,00 € 

30 199-04-020 

ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΑΝΕΤEΣ ΤΥΠΟΥ 
VILEDA HYGIENE PLUS 
ΠΕΡΙΠΟΥ 50CM ΤΕΜΑΧΙΑ 250 24,1875 6.046,88 € 

31 199-04-021 

ΓΑΝΤΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΖΕΥΣΗ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 100 0,975 97,50 € 

32 199-04-023 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ 
VILEDA PVAMICRO MΠΛΕ 
ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 90 2 180,00 € 

33 199-04-024 

ΥΓΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΥΠΟΥ TASKI 
JONTEC RESTORE ΛΙΤΡΟ 35 7,13 249,55 € 

34 199-04-025 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΕΤΙΝΩΝΚΑΙ ΦΙΛΜ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ  LINOLEUM 
ΤΥΠΟΥ TASKI JONTEC 
LINELIUM SAFE ΛΙΤΡΟ 120 7,3197 878,36 € 

35 199-04-026 

ΠΑΝΕΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ 
ΜΙΚΡΟΪΝΑ 25CM  ΤΥΠΟΥ 
TASKI STANDARD DRY MOP ΤΕΜΑΧΙΑ 20 3,998 79,96 € 

36 199-04-027 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ 
ΤΥΠΟΥ TASKI SHAMPOO ΛΙΤΡΟ 50 5,9 295,00 € 

37 199-04-028 

ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΗ ΥΓΡΗ 
ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΤΥΠΟΥ TASKI 
ETERNUM ΛΙΤΡΟ 275 6,6987 1.842,14 € 

38 199-04-029 

ΙΣΧΥΡΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΕΩΣ- ΛΙΤΡΟ 170 3,6895 627,22 € 
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ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
JONTEC GEMINI 

39 199-04-031 
ΥΓΡΟ  ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΤΥΠΟΥ Ω 215 IMPEX   ΛΙΤΡΟ 200 2,5 500,00 € 

40 199-04-100 

ΔΙΣΚΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ  ΛΕΥΚΟΙ 20" 
/50CM ΤΥΠΟΥ 3Μ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 11 165,00 € 

41 199-04-101 

ΔΙΣΚΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 20'' 
ΤΥΠΟΥ 3M ΤΕΜΑΧΙΑ 15 13,6375 204,56 € 

42 199-04-102 

ΔΙΣΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
17" ΤΥΠΟΥ 3M ΤΕΜΑΧΙΑ 30 10,0625 301,88 € 

43 199-04-103 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,8125 24,38 € 

44 199-04-104 
ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,4375 21,56 € 

45 199-04-105 ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,375 41,25 € 

46 199-04-106 

ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,1875 47,50 € 

47 199-04-107 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ 3 
ΜΕΤΡΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 11,75 58,75 € 

48 199-04-108 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 2,75 55,00 € 

49 199-04-109 
KΟΝΤΑΡΙ ΒΙΔΩΤΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,8875 37,75 € 

50 199-04-110 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙΔΩΤΗΣ 
ΜΙΚΡΟΙΝΑ 200GR ΤΕΜΑΧΙΑ 30 2,125 63,75 € 

51 199-04-111 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 75 0,6875 51,56 € 

52 199-04-112 
ΞΥΡΑΦΙΑ ΞΥΣΤΡΑΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,1225 18,38 € 

53 199-04-113 ΞΥΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΤΣΕΠΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 2,175 65,25 € 

54 199-04-114 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΖΑΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΜΗΚΩΝ( 40CM ΚΑΙ 60CM) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,8125 27,19 € 

55 199-04-115 

ΚΑΝΑΛΙ/ΡΑΓΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ  
ΜΗΚΟΥΣ 45 CM  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 12,775 127,75 € 

56 199-04-116 

ΚΑΝΑΛΙ/ΡΑΓΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ  
ΜΗΚΟΥΣ  60CM ΤΕΜΑΧΙΑ 5 12,775 63,88 € 

57 199-04-117 
ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 6,2 62,00 € 
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58 199-04-118 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ 
ΞΥΣΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,125 3,75 € 

59 199-04-119 

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΝΔΕΙΞΗ "ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ"  
ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  500 ΤΕΜ. ΠΑΚΕΤΟ 10 9,725 97,25 € 

60 199-04-120 

ΑΝΤ/ΚΑ ΓΟΥΝΑΚΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ  
ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΚΑΙ 60CM ΤΕΜΑΧΙΑ 15 4,5938 68,91 € 

61 199-04-121 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΗΣ 
ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 40CM 
ΚΑΙ 60CM ΤΕΜΑΧΙΑ 10 10,075 100,75 € 

62 199-04-122 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΠΑΣΤΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΝΑΛΙΑ  ΜΗΚΟΥΣ 40CM 
ΚΑΙ 60CM ΤΕΜΑΧΙΑ 10 12,85 128,50 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 124.831,26 € 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΩΚΚ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 150-03-031 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ KOHRSOLIN FF σε συσκεασία 
5LT (ή παρόμοιο αν ζητηθεί από το γραφείο Λοιμώξεων του ΩΚΚ) ΛΙΤΡΟ 

2 150-03-032 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ MIKROBAC σε συσκευασία 5Lt  
(ή παρόμοιο αν ζητηθεί από το γραφείο Λοιμώξεων του ΩΚΚ) ΛΙΤΡΟ 

3 160-09-008 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ ΤΟΙΧΟΥ 35cm ΤΕΜΑΧΙΑ 

4 160-09-009 

Καθαριστικό χώρων υγιεινής, με ευχάριστο άρωμα, με 
τασιενεργά και συμπλοκοποιητές για αποτελεσματικό 
καθαρισμό και συντήρηση της γυαλάδας των μπαταριών. Τύπου 
TASKI SANI BATHROOM 

ΛΙΤΡΟ 

5 199-01-013 

Αφαιρετικό αλάτων για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων και 
για τον εξοπλισμό της κουζίνας. Τύπου JONMATIC ANTI CALC  ΛΙΤΡΟ 

6 199-02-015 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ  ΜΕΓΕΘΟΣ  
10Χ15CM ΤΕΜΑΧΙΑ 

7 199-02-016 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
7Χ11CM ΤΕΜΑΧΙΑ 

8 199-02-019 ΔΙΣΚΟΣ 20'' ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΣ / ΤΣΟΧΑ 50CM ΤΕΜΑΧΙΑ 

9 199-03-022 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ WITEX ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
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10 199-04-000 

Χειροπετσέτα ΖΙΚ ΖΑΚ  ΒΑΡΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 36-40 γραμμ/τετρ μέτρο 
που θα συνοδεύεται και με εγκατάσταση δοσιμετρικών 
χαρτοθηκών. Η εμφάνιση και λειτουργικότητα θα εγκριθεί από 
το ΩΚΚ. Σε συσκευασία πακέτου περίπου 200 φύλλων 

ΠΑΚΕΤΟ 

11 199-04-001 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ  ΛΕΥΚΗ σε ρολό 1000 γραμμ. που θα συνοδεύεται 
και με εγκατάσταση δοσιμετρικών χαρτοθηκών. Η εμφάνιση και 
λειτουργικότητα θα εγκριθεί από το ΩΚΚ ΡΟΛΛΟ 

12 199-04-002 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ  ΛΕΥΚΗ σε ρολό 450 γραμμ. που θα συνοδεύεται 
και με εγκατάσταση δοσιμετρικών χαρτοθηκών. Η εμφάνιση και 
λειτουργικότητα θα εγκριθεί από το ΩΚΚ ΡΟΛΛΟ 

13 199-04-003 

Χαρτί  υγείας 100% υδατοδιαλυτό, λευκό, γκοφρέ σε ρολό 90 
γραμμ. που θα συνοδεύεται και με εγκατάσταση δοσιμετρικών 
χαρτοθηκών. Η εμφάνιση και λειτουργικότητα θα εγκριθεί από 
το ΩΚΚ 

ΡΟΛΛΟ 

14 199-04-004 

Χαρτί  υγείας 100% υδατοδιαλυτό, λευκό, γκοφρέ σε ρολό 450 
γραμμ. που θα συνοδεύεται και με εγκατάσταση δοσιμετρικών 
χαρτοθηκών. Η εμφάνιση και λειτουργικότητα θα εγκριθεί από 
το ΩΚΚ 

ΡΟΛΛΟ 

15 199-04-005 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ περίπου 78Χ100, από σκληρό 
παρθένο πολυαιθυλένιο για να μην σκίζονται στη χρήση και 
μεταφορά τους. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

16 199-04-006 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 50Χ50, από σκληρό παρθένο 
πολυαιθυλένιο για να μην σκίζονται στη χρήση και μεταφορά 
τους. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

17 199-04-007 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60Χ75 ΜΑΥΡΕΣ, ΑΣΠΡΕΣ, ΜΠΛΕ, από σκληρό παρθένο 
πολυαιθυλένιο για να μην σκίζονται στη χρήση και μεταφορά 
τους. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

18 199-04-008 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 75Χ100 ΠΡΑΣΙΝΕΣ, από σκληρό παρθένο 
πολυαιθυλένιο για να μην σκίζονται στη χρήση και μεταφορά 
τους. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

19 199-04-009 Παχύρευστη Χλωρίνη σε συσκευασία 750GR TEM 

20 199-04-010 
 Καθαριστικό - Αποσμητικό Γενικής Χρήσης. Με ευχάριστο 
άρωμα πράσινου μήλου. Τύπου CIF FRESH APPLE ΛΙΤΡΟ 

21 199-04-011 
Συμπυκνωμένο καθαριστικό αποσμητικό με ευχάριστο άρωμα. 
Τύπου Sprint Flower WC 

ΛΙΤΡΟ 

22 199-04-012 
ΠΑΝΙ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
200ΤΕΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ 

23 199-04-013 

Υγρό απορρυπαντικό για το πλύσιμο των πανετών ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, βασισμένο σε μίγμα τασιενεργών, 
συμπλοκοποιητών και συστατικών που αποτρέπουν το 
γκριζάρισμα, για όλες τις σκληρότητες νερού.Ιδανικό για 
αυτόματη και χειρωνακτική δοσολόγηση. Τύπου CLAX PROF 

ΛΙΤΡΟ 

24 199-04-014 
Υγρό  σαπούνι άριστης ποιότητας, με   περιποιητικά συστατικά, 
χύμα. Τύπου SOFTCARE STAR ΛΙΤΡΟ 

25 199-04-015 

Καθαριστικό - αφαλατικό για ανθεκτικές σε οξέα επιφάνειες, με 
βάση το φωσφορικό οξύ. Με αντιοξειδωτικούς παράγοντες για 
φιλική χρήση προς τις επιφάνειες. Τύπου TASKI SANI CALC ΛΙΤΡΟ 
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26 199-04-016 

Ουδέτερο στη χρήση καθαριστικό με τασιενεργά για όλα τα 
ανθεκτικά στο νερό δάπεδα, με ευχάριστο άρωμα. Mπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για καθαρισμό διά ψεκασμού. Τύπου TASKI 
ASSET 

ΛΙΤΡΟ 

27 199-04-017 
ΠΑΝΙΑ CPT MICROFIBRE PLUS ΚΙΤΡΙΝΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

28 199-04-018 
ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX PERFORATED ρολλό περίπου 15 
μέτρων πλάτους 30εκ ΡΟΛΛΟ 

29 199-04-019 
ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ VILEDA NANOTECH MΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

30 199-04-020 
ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΑΝΕΤEΣ ΤΥΠΟΥ VILEDA HYGIENE PLUS ΠΕΡΙΠΟΥ 50CM  

ΤΕΜΑΧΙΑ 

31 199-04-021 
ΓΑΝΤΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΖΕΥΣΗ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΖΕΥΓΟΣ 

32 199-04-023 
ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ VILEDA PVAMICRO MΠΛΕ ΤΖΑΜΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

33 199-04-024 

Υγρό συντήρησης δαπέδων, υψηλής γυαλάδας, για χρήση με τη 
μέθοδο του ψεκασμού (spray buff), με μηχανή χαμηλών ή 
υψηλών στροφών. Δημιουργεί φιλμ προστασίας και 
επιδιόρθωσης. Ιδανικό για σημεία υψηλής κυκλοφορίας. Τύπου 
TASKI JONTEC RESTORE 

ΛΙΤΡΟ 

34 199-04-025 

Ειδικό αφαιρετικό παρκετινών και φιλμ συντηρητικού δαπέδων 
για δάπεδα Linoleum. Ήπια αλκαλικό, ασφαλές για χρήση σε 
παλιά δάπεδα. Με ευχάριστο άρωμα. Τύπου TASKI JONTEC  
LINELIUM SAFE 

ΛΙΤΡΟ 

35 199-04-026 
ΠΑΝΕΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΙΚΡΟΪΝΑ 25CM  ΤΥΠΟΥ TASKI STANDARD DRY 
MOP ΤΕΜΑΧΙΑ 

36 199-04-027 

Σαμπουάν υψηλού αφρισμού για καθαρισμό & απόσμηση 
χαλιών. 
Συνδυάζεται τέλεια με αφροπαραγωγό. Ασφαλές για 
μάλλινα/μεταξωτά.  τύπου TASKI SHAMPOO 

ΛΙΤΡΟ 

37 199-04-028 

Αντιολισθητική υγρή παρκετίνη υψηλής γυαλάδας και αντοχής, 
για λεία δάπεδα ανθεκτικά στο νερό. Χωρίς άρωμα. Τύπου TASKI 
ETERNUM 

ΛΙΤΡΟ 

38 199-04-029 

Ισχυρό υγρό καθαριστικό με παράγοντες αλκαλικότητας και μη 
ιονικά τασιενεργά, για απομάκρυνση κύρια ορυκτών, 
συνθετικών ρύπων και σκληρής βρωμιάς. Χαμηλού αφρισμού, 
κατάλληλο για χρήση με μηχανή πλύσεως-στεγνώσεως, ιδανικό 
για σκληρά νερά. Τύπου JONTEC GEMINI 

ΛΙΤΡΟ 

39 199-04-031 

ΥΓΡΟ  ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Ω 215 IMPEX  Ουδέτερο 
καθαριστικό γενικής χρήσης με βάση την αλκοόλη για επιφάνειες 
και δάπεδα ανθεκτικά στο νερό. 

ΛΙΤΡΟ 

40 199-04-100 ΔΙΣΚΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  ΛΕΥΚΟΙ 20" τύπου 3M ΤΕΜΑΧΙΑ 

41 199-04-101 
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Ι 20'' τύπου 3M 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

42 199-04-102 ΔΙΣΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 17" τύπου 3M ΤΕΜΑΧΙΑ 

43 199-04-103 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

44 199-04-104 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 
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45 199-04-105 ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

46 199-04-106 ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

47 199-04-107 ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ 3 ΜΕΤΡΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

48 199-04-108 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,4Μ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

49 199-04-109 KΟΝΤΑΡΙ ΒΙΔΩΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

50 199-04-110 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΒΙΔΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

51 199-04-111 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

52 199-04-112 ΞΥΡΑΦΙΑ ΞΥΣΤΡΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

53 199-04-113 ΞΥΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΤΣΕΠΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

54 199-04-114 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΚΩΝ( 40CM ΚΑΙ 
60CM) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

55 199-04-115 ΚΑΝΑΛΙ/ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ  ΜΗΚΟΥΣ 45 CM  ΤΕΜΑΧΙΑ 

56 199-04-116 ΚΑΝΑΛΙ/ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ  ΜΗΚΟΥΣ  60CM ΤΕΜΑΧΙΑ 

57 199-04-117 ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 

58 199-04-118 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ ΞΥΣΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

59 199-04-119 
ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ"  ΣΕ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  500 ΤΕΜ. 

ΠΑΚΕΤΟ 

60 199-04-120 
ΑΝΤ/ΚΑ ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΚΑΙ 
60CM 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

61 199-04-121 
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΚΑΙ 60CM 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

62 199-04-122 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΠΑΣΤΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ  
ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΚΑΙ 60CM 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – Φύλλο  Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΑΔΙΑ, 
PROSPECTUS, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΑΔΙΑ, 
PROSPECTUS, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) 

1 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
KOHRSOLIN FF σε συσκεασία 5LT (ή 
παρόμοιο αν ζητηθεί από το γραφείο 
Λοιμώξεων του ΩΚΚ) 

   

2 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
MIKROBAC σε συσκευασία 5Lt  (ή 
παρόμοιο αν ζητηθεί από το γραφείο 
Λοιμώξεων του ΩΚΚ) 
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3 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ 
ΤΟΙΧΟΥ 35cm 

   

4 

Καθαριστικό χώρων υγιεινής, με 
ευχάριστο άρωμα, με τασιενεργά και 
συμπλοκοποιητές για αποτελεσματικό 
καθαρισμό και συντήρηση της γυαλάδας 
των μπαταριών. Τύπου TASKI SANI 
BATHROOM 

   

5 

Αφαιρετικό αλάτων για επαγγελματικά 
πλυντήρια πιάτων και για τον εξοπλισμό 
της κουζίνας. Τύπου JONMATIC ANTI CALC  

   
6 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟ  ΜΕΓΕΘΟΣ  10Χ15CM 

   
7 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 7Χ11CM 

   
8 

ΔΙΣΚΟΣ 20'' ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΣ / ΤΣΟΧΑ 
50CM 

   
9 

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ WITEX 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 

   

10 

Χειροπετσέτα ΖΙΚ ΖΑΚ  ΒΑΡΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 
36-40 γραμμ/τετρ μέτρο που θα 
συνοδεύεται και με εγκατάσταση 
δοσιμετρικών χαρτοθηκών. Η εμφάνιση 
και λειτουργικότητα θα εγκριθεί από το 
ΩΚΚ. Σε συσκευασία πακέτου περίπου 
200 φύλλων 

   

11 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ  ΛΕΥΚΗ σε ρολό 1000 
γραμμ. που θα συνοδεύεται και με 
εγκατάσταση δοσιμετρικών χαρτοθηκών. 
Η εμφάνιση και λειτουργικότητα θα 
εγκριθεί από το ΩΚΚ 

   

12 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ  ΛΕΥΚΗ σε ρολό 450 
γραμμ. που θα συνοδεύεται και με 
εγκατάσταση δοσιμετρικών χαρτοθηκών. 
Η εμφάνιση και λειτουργικότητα θα 
εγκριθεί από το ΩΚΚ 

   

13 

Χαρτί  υγείας 100% υδατοδιαλυτό, λευκό, 
γκοφρέ σε ρολό 90 γραμμ. που θα 
συνοδεύεται και με εγκατάσταση 
δοσιμετρικών χαρτοθηκών. Η εμφάνιση 
και λειτουργικότητα θα εγκριθεί από το 
ΩΚΚ 

   

14 

Χαρτί  υγείας 100% υδατοδιαλυτό, λευκό, 
γκοφρέ σε ρολό 450 γραμμ. που θα 
συνοδεύεται και με εγκατάσταση 
δοσιμετρικών χαρτοθηκών. Η εμφάνιση 
και λειτουργικότητα θα εγκριθεί από το 
ΩΚΚ 

   

15 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ περίπου 
78Χ100, από σκληρό παρθένο 
πολυαιθυλένιο για να μην σκίζονται στη 
χρήση και μεταφορά τους. 
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16 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 50Χ50, από σκληρό 
παρθένο πολυαιθυλένιο για να μην 
σκίζονται στη χρήση και μεταφορά τους. 

   

17 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60Χ75 ΜΑΥΡΕΣ, ΑΣΠΡΕΣ, 
ΜΠΛΕ, από σκληρό παρθένο 
πολυαιθυλένιο για να μην σκίζονται στη 
χρήση και μεταφορά τους. 

   

18 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 75Χ100 ΠΡΑΣΙΝΕΣ, από σκληρό 
παρθένο πολυαιθυλένιο για να μην 
σκίζονται στη χρήση και μεταφορά τους. 

   

19 

Παχύρευστη Χλωρίνη σε συσκευασία 
750GR 

   

20 

 Καθαριστικό - Αποσμητικό Γενικής 
Χρήσης. Με ευχάριστο άρωμα πράσινου 
μήλου. Τύπου CIF FRESH APPLE 

   

21 

Συμπυκνωμένο καθαριστικό αποσμητικό 
με ευχάριστο άρωμα. Τύπου Sprint 
Flower WC 

   

22 

ΠΑΝΙ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΤΕΜ. 

   

23 

Υγρό απορρυπαντικό για το πλύσιμο των 
πανετών ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, 
βασισμένο σε μίγμα τασιενεργών, 
συμπλοκοποιητών και συστατικών που 
αποτρέπουν το γκριζάρισμα, για όλες τις 
σκληρότητες νερού.Ιδανικό για αυτόματη 
και χειρωνακτική δοσολόγηση. Τύπου 
CLAX PROF 

   

24 

Υγρό  σαπούνι άριστης ποιότητας, με   
περιποιητικά συστατικά, χύμα. Τύπου 
SOFTCARE STAR 

   

25 

Καθαριστικό - αφαλατικό για ανθεκτικές 
σε οξέα επιφάνειες, με βάση το 
φωσφορικό οξύ. Με αντιοξειδωτικούς 
παράγοντες για φιλική χρήση προς τις 
επιφάνειες. Τύπου TASKI SANI CALC 

   

26 

Ουδέτερο στη χρήση καθαριστικό με 
τασιενεργά για όλα τα ανθεκτικά στο νερό 
δάπεδα, με ευχάριστο άρωμα. Mπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για καθαρισμό διά 
ψεκασμού. Τύπου TASKI ASSET 

   
27 

ΠΑΝΙΑ CPT MICROFIBRE PLUS ΚΙΤΡΙΝΑ, 
ΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΑ 

   

28 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 
PERFORATED ρολλό περίπου 15 μέτρων 
πλάτους 30εκ 

   

29 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ VILEDA 
NANOTECH MΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

   
30 

ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΑΝΕΤEΣ ΤΥΠΟΥ VILEDA 
HYGIENE PLUS ΠΕΡΙΠΟΥ 50CM  
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31 

ΓΑΝΤΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΖΕΥΣΗ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

   
32 

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ VILEDA 
PVAMICRO MΠΛΕ ΤΖΑΜΙΩΝ 

   

33 

Υγρό συντήρησης δαπέδων, υψηλής 
γυαλάδας, για χρήση με τη μέθοδο του 
ψεκασμού (spray buff), με μηχανή 
χαμηλών ή υψηλών στροφών. Δημιουργεί 
φιλμ προστασίας και επιδιόρθωσης. 
Ιδανικό για σημεία υψηλής κυκλοφορίας. 
Τύπου TASKI JONTEC RESTORE 

   

34 

Ειδικό αφαιρετικό παρκετινών και φιλμ 
συντηρητικού δαπέδων για δάπεδα 
Linoleum. Ήπια αλκαλικό, ασφαλές για 
χρήση σε παλιά δάπεδα. Με ευχάριστο 
άρωμα. Τύπου TASKI JONTEC  LINELIUM 
SAFE 

   
35 

ΠΑΝΕΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΙΚΡΟΪΝΑ 25CM  
ΤΥΠΟΥ TASKI STANDARD DRY MOP 

   

36 

Σαμπουάν υψηλού αφρισμού για 
καθαρισμό & απόσμηση χαλιών. 
Συνδυάζεται τέλεια με αφροπαραγωγό. 
Ασφαλές για μάλλινα/μεταξωτά.  τύπου 
TASKI SHAMPOO 

   

37 

Αντιολισθητική υγρή παρκετίνη υψηλής 
γυαλάδας και αντοχής, για λεία δάπεδα 
ανθεκτικά στο νερό. Χωρίς άρωμα. Τύπου 
TASKI ETERNUM 

   

38 

Ισχυρό υγρό καθαριστικό με παράγοντες 
αλκαλικότητας και μη ιονικά τασιενεργά, 
για απομάκρυνση κύρια ορυκτών, 
συνθετικών ρύπων και σκληρής βρωμιάς. 
Χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για χρήση 
με μηχανή πλύσεως-στεγνώσεως, ιδανικό 
για σκληρά νερά. Τύπου JONTEC GEMINI 

   
39 

ΥΓΡΟ  ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Ω 215 
IMPEX   

   
40 

ΔΙΣΚΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  
ΛΕΥΚΟΙ 20" τύπου 3M 

   
41 

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ Ι 20'' τύπου 3M 

   
42 

ΔΙΣΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ 17" τύπου 3M 

   43 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

   44 
ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 

   45 
ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ  

   
46 

ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 
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47 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 
ΕΩΣ 3 ΜΕΤΡΑ  

   
48 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,4Μ 

   49 
KΟΝΤΑΡΙ ΒΙΔΩΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ  

   
50 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
ΒΙΔΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΙΝΑ 

   51 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ 

   52 
ΞΥΡΑΦΙΑ ΞΥΣΤΡΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 

   53 
ΞΥΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΤΣΕΠΗΣ 

   
54 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΚΩΝ( 40CM ΚΑΙ 60CM) 

   
55 

ΚΑΝΑΛΙ/ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ  
ΜΗΚΟΥΣ 45 CM  

   
56 

ΚΑΝΑΛΙ/ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ  
ΜΗΚΟΥΣ  60CM 

   57 
ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

   
58 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΙΑ ΞΥΣΤΡΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

   

59 

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 
"ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ"  ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  500 
ΤΕΜ. 

   
60 

ΑΝΤ/ΚΑ ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΚΑΙ 60CM 

   
61 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙ ΠΛΥΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 
ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΚΑΙ 60CM 

   

62 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΠΑΣΤΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ  ΜΗΚΟΥΣ 40CM 
ΚΑΙ 60CM 

    

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΕΕΕΣ  

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Αριθμός της προκήρυξης 
02/2019 
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
Εθνική επίσημη εφημερίδα 
- 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)αυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Χώρα: 
Ελλάδαοφορίε 
ς σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή διαδικασία 
Τίτλος: 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
Σύντομη περιγραφή: 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Αντικείμενο 
της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας και τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του ΩΚΚ για χρονικό διάστημα τριών 
(3) ετών από την κατακύρωση του Διαγωνισμού.Η διάρκεια της σύμβασης 
ορίζεται σε τρία (3) έτη. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των 374.493,78€ χωρίς ΦΠΑ για διάρκεια τριών ετών από την κατακύρωση του 
Διαγωνισμού 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
02/2019 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
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Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και 
σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
προμήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
Όνομα 
- 
Επώνυμο 
- 
Ημερομηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …): 
- σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από 
τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. 
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό 
φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 
προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην  
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον 
των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α καιΒ του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III 
για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 
L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής 
(του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
-: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
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απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 



 

Σελίδα 53 

- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
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Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 



 

Σελίδα 55 

 
 
- 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
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Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προμήθειας. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ 
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
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Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν 
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 

- 
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Εκδότης 
- 
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ 
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
-και χρηματοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
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Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του 
ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
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- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Σύσταση οικονομικού φορέα 
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα: 
Προσδιορίστε 
- 
Οικονομικοί δείκτες 
Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες (όπως η αναλογία μεταξύ 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη, στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης ή στο ΕΕΕΠ, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων ποσοστών έχουν ως 
εξής: 
Αναλογία 
- 
Περιγραφή 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 

- 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου 
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν 
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία 
έτη. 
Περιγραφή 
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- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Αποδέκτες 
- 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 63 

 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με__ 
πιστοποίηση γνησιότητας 
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει 
τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της 
ποιότητας 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
-Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα  
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα 
διασφάλισης της ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Λήξη 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει 
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ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν 
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή__ 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/12ΜΗΝΕΣ 

ΤΙΜΗ/
Μ.Μ.  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ/Μ.Μ
.  ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1               

2               

3               

4               

5               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Εκδότης  : ____________________________________(Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  

Ημερομηνία έκδοσης: _____/______/______ 

Προς  : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ___________________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ __________________ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ και ολογράφως 
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ υπέρ της εταιρείας _______________ ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 
των εταιρειών α) _____________, β) _____________, κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 
συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της …. /…./…., για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 
____________________________________________ στα πλαίσια του Έργου:  "Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας 
στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", σύμφωνα με την υπ' αρ.  .............. Διακήρυξή σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
της εν λόγω Εταιρείας / Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862–864 και 866–869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι 
η (εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 
οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
(εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις __/__/____ οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς 
η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη 
εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς 
του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ – Υποδείγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

Εκδότης : ________________________________________________(Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) 

Ημερομηνία έκδοσης: _____/______/______ 

Προς : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ___________________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ __________________ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των _____________ ευρώ και 
ολογράφως ____________________ υπέρ της εταιρείας _______________ ή σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας των εταιρειών α) _____________, β) _____________, κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από __/__/____ Σύμβασης Προμήθειας με αριθμό ............, 
που αφορά στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ............., με αντικείμενο την προμήθεια 
________________________________________ στα πλαίσια του Έργου: "Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας στο 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", σύμφωνα με την υπ' αρ.  .............. Διακήρυξή σας. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862–864 και 866–869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι 
η (εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 
οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
(εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η 
παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. 
Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 

6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει 
να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται 
η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

8.  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.      

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – Υπόδειγμα  Σύμβασης Προμήθειας Υλικών 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  [Π..../....] 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:…………………………………………………… 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:…………………………………………………………….. 

ΑΓΑΘΟ:……………………………………………………………………………… 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:…………………………………………………………. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:…………………………………………………………… 

Στην Καλλιθέα σήμερα την ……./……../……… του μηνός ………………………. του έτους …………….. (ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ), ημέρα 
……………………….., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: αφ΄ ενός το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ», εδρεύον στην Καλλιθέα Αττικής, Λ. Συγγρού αρ. 356, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της 
παρούσας από τον ………………………………….………………………. (ιδιότητα του υπογράφοντος), και αφετέρου η εταιρεία με 
την επωνυμία «……………………………………………………………………….…………………………….», Α.Φ.Μ. …………………………………, 
ΔΟΥ …………………………………., που εδρεύει στην ………………………………………… Τ.Κ. ………………………………., τηλ. 
…….………………………………., FAX …………………………………………………, που νομίμως εκπροσωπείται από τον κο / κα 
………………………………………………… με Α.Δ.Τ. …………………………………, βάσει του υπ΄ αριθμ. ……………………… Πρακτικού του 
Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ………………………….), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας για χρονικό διάστημα από …… εως 
……, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από ……………… τεχνική προσφορά της Προμηθεύτριας. Οι όροι της 
προμήθειας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Προμηθεύτριας και εν γένει οι όροι που θα διέπουν την 
παρούσα σύμβαση περιγράφονται στην παρούσα και συμπληρωματικά στα ακόλουθα κείμενα, που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της: (α) στην υπ΄ αριθ. …/201…. Διακήρυξη, και (β) στην 
από……………………….  προσφορά του Προμηθευτή. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των ανωτέρω, θα υπερισχύουν οι 
όροι της παρούσας, εν συνεχεία δε κατά την σειρά που αναφέρονται ανωτέρω τα λοιπά κείμενα. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΑΓΑΘΟ – ΑΞΙΑ – ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  

Οι ποσότητες, τα αγαθά, οι τιμές ορίζονται ως κατωτέρω:  

Αγαθό Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδος (σε €) με κρατήσεις 
χωρίς Φ.Π.Α. 

    

 

      
    

 

 
Η ανωτέρω τιμή ισχύει για παράδοση των ανωτέρω αγαθών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή στο 
χώρο του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356 Καλλιθέα), για τον οποίο προορίζεται και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους 
δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς των  και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει  την  τυχόν τιμή του Παρατηρητηρίου 
Τιμών, ούτε την τυχόν τιμή των συμφωνιών της ΕΚΑΠΥ. Σε περίπτωση που είτε στο Παρατηρητήριο Τιμών είτε στην 
ΕΚΑΠΥ αναρτηθεί τιμή χαμηλότερη, από την τιμή της εκτελεστικής σύμβασης, τότε  αναπροσαρμόζεται αυτόματα η 
τιμή της εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με την χαμηλότερη αναρτηθείσα τιμή και τροποποιείται η σύμβαση. 

Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης και.δεν 
υπόκειται σε καμία μεταβολή από οιαδήποτε αιτία.. 

Η τιμή της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία ο προσφέρων συμμετέχει στην 
συμφωνία, ούτε την  τυχόν τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών, ούτε την τυχόν τιμή των συμφωνιών της ΕΚΑΠΥ. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Συνολική αξία  € 

Πλέον Τρέχων ΦΠΑ € 

Γενικό Σύνολο: € 
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Τα προς προμήθεια αγαθά, που αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σύμφωνα με την 
τεχνική προσφορά του Προμηθευτή, η οποία καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 
…../201.., οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα είναι άμεση (το αργότερο εντός 48 ωρών από την παραγγελία) στην έδρα 
του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα). 

Η  παραλαβή των αγαθών της παρούσας σύμβασης θα γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Αποθήκης του 
Ω.Κ.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, μετά 
από την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών πληρωμής καθώς και φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας του Προμηθευτή.  

Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα εξής: 

1. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΩΚΚ. 

2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

5. Καταστατικό εταιρείας και νομιμοποίηση εκπροσώπου 

Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις.  

Διευκρινίζεται ότι καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιείται προς τον Προμηθευτή, εφόσον δεν είναι κατά το χρόνο 
της πληρωμής φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ο Προμηθευτής κατέθεσε την υπ΄ αριθμόν …………………………………………….………….., εγγυητική επιστολή εκ ποσού 
…………………..………………….. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………………….., για την καλή εκτέλεση της παρούσης.  

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη 
και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Τροποποίηση της παρούσας δύναται να γίνει κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών μόνο σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 
συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο(2) όμοια πρωτότυπα.  

Από τα παραπάνω δύο(2) πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα του ΩΚΚ, το δε άλλο θα πάρει ο 
εκπρόσωπος του προμηθευτή, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, των οποίων ο 
προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης με 
αριθμό …./201… και της από ………… τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του.  

 

       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΩΚΚ        ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 


