
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π/1/2020 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: 

«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την  υλοποίηση του έργου:  

“ΠΥΛΗ – Πρόγραμμα για τη Λειτουργία  Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών 
και  άνω"»  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ   ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ για τις ανάγκες των 
«Μονάδων Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους 

Ανήλικους 16 ετών και άνω»  Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης , Δυτικής 
Θεσσαλονίκης και  Κοζάνης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Έως 30/04/2021 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Π/1/2020 

CPV: 

CPV:   εξωτερικά ενδύματα 18200000-1, εσώρουχα 18310000-5, ενδύματα 

νυκτός 18318500-6, εξαρτήματα ρουχισμού 18420000-9, υποδήματα 

18800000-7 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

Συνολικός προϋπολογισμός σύμβασης 31.030,42 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
38.477,72 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι κατά  ΤΜΗΜΑ  ως εξής: 
 
ΤΜΗΜΑ 1 : Μονάδα Ιωαννίνων εκτιμώμενης αξίας   7.788,72 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 
(9.658,01 ευρώ μεικτά) 
 
 ΤΜΗΜΑ 2: Ανατολική Μονάδα Θεσσαλονίκης εκτιμώμενης αξίας     9.163,20 
ευρώ πλέον ΦΠΑ  (11.362,37 ευρώ μεικτά) 
 
ΤΜΗΜΑ 3: Δυτική Μονάδα Θεσσαλονίκης εκτιμώμενης αξίας     8.809,66 
ευρώ πλέον ΦΠΑ (10.923,98 ευρώ μεικτά) 
 
ΤΜΗΜΑ 4: Μονάδα Κοζάνης, εκτιμώμενης αξίας 5.268,84 ευρώ  πλέον ΦΠΑ  
(6.533,36 ευρώ μεικτά) 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή 

αξία) 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
AIKATERINI POUTOU
Ημερομηνία: 2020.11.11 15:14:53 EET

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS
GAVALAS
Ημερομηνία: 2020.11.11 16:58:56 EET

20PROC007635885 2020-11-12



 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

12-11-2020, ημέρα  Πέμπτη, ώρα 14.00 μ.μ. 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

23-11-2020, ημέρα  Δευτέρα , ώρα 14.00 μ.μ. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

24-11-2020 , ημέρα Τρίτη ,  ώρα 11.00 π.μ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγνατίας 30 - ΤΚ 54625 

ΑΦΜ  090193521 

ΠΟΛΗ Θεσσαλονίκη 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 54625 

ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΦΜ  090193521  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL51, EL531, EL543  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2316 007935 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ 2310 526150 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ pyli.procurement@gmail.com   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΤΣΙΟΥ- 

 ΑΡΧΟΝΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.arsis.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, έχει 
κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και 
υλοποιεί πολύμορφες δράσεις υποστήριξης,  κοινωνικής ένταξης και  κοινωνικής φροντίδας για νέους και 
παιδιά, ενώ δραστηριοποιείται και σε θέματα διεθνούς προστασίας και μετανάστευσης. Η προκηρυσσόμενη 
σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΕΩΝ για την  υλοποίηση του έργου: “ΠΥΛΗ – Πρόγραμμα για τη Λειτουργία  Εποπτευόμενων 
Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και  άνω"» (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5062120) για την περίοδο 
υλοποίησης από 1-5-2020 έως 30-04-2021 , η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον 
Εθνικό  Στόχο «Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 
: 1796/Φ.ΠΡ.40/15-09-2020 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει 
κωδ. MIS 2020ΣΕ75520005 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.  

Η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για 
την  υλοποίηση του έργου: “ΠΥΛΗ – Πρόγραμμα για τη Λειτουργία  Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για 
Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και  άνω"» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης   

προκηρύσσει: 

συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων ειδών ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ για τις 

ανάγκες των «Μονάδων Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους 

Ανήλικους 16 ετών και άνω»  Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης , Δυτικής Θεσσαλονίκης 

και  Κοζάνης  . 
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Στοιχεία Επικοινωνίας 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής(Εγνατίας αριθ. 30–Θεσσαλονίκη ΤΚ54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση 
www.arsis.gr 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την 
αναθέτουσα αρχή στα τηλέφωνα 2316007935 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pyli.procurement@gmail.com κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . 

 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
 
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 
4412/16, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε  ΟΜΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή 
αξία). 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ 
. 

 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ για τις 
ανάγκες των «Μονάδων Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 
ετών και άνω»  Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης , Δυτικής Θεσσαλονίκης και  Κοζάνης.  
 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): CPV:   εξωτερικά ενδύματα 18200000-1, εσώρουχα 18310000-5, ενδύματα νυκτός 
18318500-6, εξαρτήματα ρουχισμού 18420000-9, υποδήματα 18800000-7 
 Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών χωρίζεται σε επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ και ΟΜΑΔΕΣ σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΝΑΔΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Α ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

4.333,30 € 
 

5.373,29 € 

Β ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
& ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

1.426,64 € 
 

1.769,03 € 

Δ ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

383,86 € 
 

475,99 € 

Ε ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

1.644,92 € 
 

2.039,70 € 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1   7.788,72 € 9.658,01 € 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ     5.098,00 €      6.321,52 € 

Β ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
& ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ     1.678,40 €      2.081,22 €  

Δ ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ         451,60 €          559,98 €  

Ε ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ     1.935,20 €      2.399,65 €  

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2     9.163,20 €   11.362,37 € 
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ΤΜΗΜΑ 3: ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ     4.829,36 €      5.988,41 €  

Β ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
& ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ     1.681,38 €      2.084,91 €  

Δ ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ         412,10 €          511,00 €  

Ε ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ     1.886,82 €      2.339,66 €  

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3     8.809,66 €   10.923,98 € 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

Α ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ     2.931,35 €      3.634,87 €  

Β ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
& ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ         965,08 €      1.196,70 €  

Δ ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ         259,67 €          321,99 €  

Ε ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ     1.112,74 €      1.379,80 €  

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4     5.268,84 €     6.533,36 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.030,42 38.477,72 

 

• Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 31.030,42 € χωρίς Φ.Π.Α. 

και 38.477,72 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 

• Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μια, 

περισσότερες ή και όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  Προσφορά που υποβάλλεται για 

μέρος της προμήθειας  της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά  τα τμήματα  και τις ομάδες 

στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες .  

• Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποια 

ΟΜΑΔΑ ή ΤΜΗΜΑ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού  για τα 

υπόλοιπα. 

• Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την  οριστική κατακύρωση της προμήθειας έως τις 

30-04-2021, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα.  

• Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης,  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .  

• Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού και με 

κριτήριο  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ανά ΟΜΑΔΑ 

ειδών, χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία) .  

• Οι αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές , κατ’ εκτίμηση των 

αναγκών των Μονάδων της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να 

καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες που 

θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τις τρέχουσες ανάγκες των Μονάδων και η αξία 

τους δεν θα ξεπεράσει την προϋπολογιζόμενη αξία  της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η 

αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει : 

α) την κατακύρωση της σύμβασης για  ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης 

προμήθειας για κάθε ΟΜΑΔΑ ή/και ΤΜΗΜΑ σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για 
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κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 

σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο   .  

•  Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα γίνεται  τμηματικά , ανάλογα με τις ανάγκες των 

Μονάδων της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής . 

 

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: 

1. Τον Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/3.4.206 και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79  παρ. 3, 81 και 82. 
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων  όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης και το μέσο για τη  χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της 
πρόληψης και καταστολής  της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.   

3. Την με αριθ. πρωτ.2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου  των Εθνικών 
Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  (ΤΑΜΕ - AMIF) και Εσωτερικής Α-
σφάλειας (ΤΕΑ-ISF) για την προγραμματική περίοδο  2014-2020 (ΦΕΚ 3522/Β/19.09.2019) και ειδικό-
τερα την παρ.5 του αρ.4 με τίτλο  «Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης Δράσεων/Έργων».  

4. Τη με αριθ. 42356/ΥΦ 776 Υπουργική Απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής  Υπηρεσίας Συντονι-
σμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου,  Μετανάστευσης και Ένταξης και του Τα-
μείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων  και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσό-
ντων του προσωπικού που  μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 
4375/2016 (ΦΕΚ  1121/Β/20.04.2016).   

5. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση  του Εθνικού 
Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου,  Μετανάστευσης και Ένταξης για 
την περίοδο από το 2014 έως το 2020, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Tην υπ’ αριθ. 2246/05-03-2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου  «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και παροχή  εξουσίας υπογραφής «Με ε-
ντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής  Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου.» (ΦΕΚ 714/τ.Β/05-03-2020).  

7. Το Π.Δ.18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο  Υπουργείο Με-
τανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/19-02-2020)  

8. Το Π.Δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των  αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 4/τ.Α/  15-01-2020).  

9. Τα Π.Δ. 5 και 6/2020 για την Αποδοχή Παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και  Υφυπουργού και 
Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 5/τ.Α/15-1- 2020)  

10. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση  Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και  αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων» (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/08-07-2019).  

11. Tα άρθρα 4 και 19 του Π.Δ.84/2019 « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών  και Ειδικών 
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ  123/τ.Α΄/17-7-2019).  

12. Την υπ’ αριθ. 7337/31-07-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού  Προστασίας του 
Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής  Υποδοχής και Ασύλου του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ  498/Υ.Ο.Δ.Δ./31-07-2019).  

13. Τη με αριθμ.πρωτ. 303/Φ.40/19-02-2020 (Κωδ. 040) Πρόσκληση για υποβολή  προτάσεων στο 
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης  και Ένταξης και τη με αριθμ. 
πρωτ. 1226/Φ.40/23-06-2020(Κωδ. 040) 1η τροποποίηση αυτής.  
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14. Το με αριθμ. πρωτ. 828/Φ.40/29-04-2020 αίτημα χρηματοδότησης του δικαιούχου  για τη δράση 
με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του 
έργου: “ΠΥΛΗ – Πρόγραμμα για τη  Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Α-
νηλίκους 16 ετών και  άνω"» προς την ΕΥΣΥΔ ΤΕΜΕΤΕΑΑΠ για χρηματοδότηση της υπόψη δράσης στο 
Εθνικό  Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

 
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 1796/Φ.ΠΡ.40/15-09-2020 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης στη  Δράση «Επι-
χορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για  την υλοποίηση του έργου: 
“ΠΥΛΗ – Πρόγραμμα για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων  Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 
16 ετών και άνω"», η οποία εκδόθηκε στη  βάση του αποτελέσματος της αξιολόγησης, όπως αυτό κα-
ταγράφεται στα έγγραφα  τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο 
Φύλλο  εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στα αναλυτικά Φύλλα αξιολόγησης 
δράσης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ.   
 
16.  Την από 21-09-2020 και με αριθ. Πρωτ. 1830/Φ.Πρ.40 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΕΩΝ για την  υλοποίηση του έργου: “ΠΥΛΗ – Πρόγραμμα για τη Λειτουργία  Εποπτευόμενων 
Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και  άνω"», με κωδικό ΟΠΣ 5062120 από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΔΑ Ω31Υ46ΜΔΨΟ-Ι2Τ), με επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη € 1.029.980,00 , η οποία χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και τον Εθνικό Στόχο 
«Υποδοχή Άσυλο» του Εθνικού προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και  η οποία 
έχει λάβει κωδ. MIS 2020ΣΕ75520005 
  
17. Το από 30-09-2020 αίτημα τροποποίησης της δράσης, το οποίο υποβλήθηκε μέσω τροποποιημένου 
Τεχνικού Δελτίου Δράσης στο ΟΠΣ, και πήρε αρ. πρωτ. 1935/30.09.2020 από την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, για 
την τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για 
την  υλοποίηση του έργου: “ΠΥΛΗ – Πρόγραμμα για τη Λειτουργία  Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για 
Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και  άνω"», με κωδικό ΟΠΣ 5062120 με το οποίο η ΑΡΣΙΣ -Κ.Ο.Υ.Ν. 
αιτείται  την προσθήκη της Μονάδας Εποπτευμένων Διαμερισμάτων στην Κοζάνη και την τροποποίηση 
του οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας 

18. Την με αριθ. Πρωτ. 2163/21-10-2020 Εισήγηση Τροποποίησης Συμφωνίας Επιδότησης/Απόφασης 
Ένταξης Δράσεων της Αρμόδιας Υπηρεσίας 

 19. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες  σύναψης  
δημοσίων συμβάσεων,  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης και 
υπόδησης για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις «Μονάδες  Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω»  Ιωαννίνων (NUTSEL543), Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης (NUTSEL51), Δυτικής Θεσσαλονίκης(NUTSEL51),  και  Κοζάνης  (NUTSEL531) για την 
περίοδο υλοποίησης από 1-5-2020 έως 30-04-2021. 

 

 Την από  02/11/2020   Απόφαση των Νομίμων Εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ με την οποία   εγκρίθηκαν οι 

όροι της παρούσας διακήρυξης του νέου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών 

ένδυσης και υπόδησης  για τις ανάγκες των «Μονάδες  Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» της αναθέτουσας ΑΡΣΙΣ – Κ.Ο.Υ.Ν.  
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23-11-2020, ημέρα  Δευτέρα , ώρα 

14.00 π.μ. 

  Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους δια του αντιπροσώπου 

τους στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ( οδός Εγνατίας 30 , 7ος όροφος – Θεσσαλονίκη  ΤΚ 54625)  

ταχυδρομικά ή με άλλο ανάλογο τρόπο έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής 

των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 24-11-2020 , ημέρα Τρίτη,  ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων, στη Θεσσαλονίκη , οδός  Εγνατίας αριθ. 30 , στον έβδομο  (7ο ) όροφο . 

Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού ή σε περίπτωση , που για οποιοδήποτε λόγο,  δεν είναι 

εφικτή η αποσφράγιση των προσφορών κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, θα ορισθεί νέα 

ημερομηνία με απόφαση της  Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, που θα δημοσιευθεί στον οικείο 

τόπο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας www.arsis.gr 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.arsis.gr 

 

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 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. 

δ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των φιλοξενουμένων στις Δομές της ΑΡΣΙΣ, που έρχονται σε γνώση τους στα πλαίσια 

λειτουργίας της παρούσας σύμβασης. 

 

 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
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Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. Π/1/2020 Προκήρυξη της Σύμβασης με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ι, ΙΙ,ΙΙΙ, ΙV , V και VΙ  

• το διαμορφωμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

 

 

2.1.2 Επικοινωνία-Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Oλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής στην οδό Εγνατίας 

αριθ. 30 στη Θεσσαλονίκη (τηλ. Επικοινωνίας 2316-007935 και email pyli.procurement@gmail.com ) 

κατά τις ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν με δαπάνη 

και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω 

στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 

για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Διακήρυξη και όλα τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.arsis.gr 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο (6) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 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. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα διακήρυξη και τη 

διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχήςεπί 

ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα 

αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

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. Στα αλλοδαπά δημόσια 
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έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188) .Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 

το έγγραφο. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο . 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε  αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.4 Εγγυήσεις 

Η εγγυητική επιστολή της 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα 
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13),που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 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. 

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται 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 καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης 
ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλευθούν το υπόδειγμα 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα 
Διακήρυξη .  

Η αναθέτουσα αρχή 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 της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

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: 

    2.2.2.1. 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 
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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.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας  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 δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 

φορέας  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

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

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
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υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου 2.2.2.2. δεν θεωρείται ότι έχουν 

αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 

υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του προβλεπόμενου από το άρθρο 

79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) ή άλλου 

αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 

αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄    παύουν να εφαρμόζονται όταν ο 

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού. 

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας  δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς.  

2.2.2.4.Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, ο 

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, δηλαδή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου 

(β)εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή  
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

 (γ) 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 
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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 της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

ακεραιότητά του. 

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.  

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

μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου , υπό 

την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας . 

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας  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  

2.2.2.6. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2.γ και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 

να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε 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 . 

2.2.2.7. 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. 

2.2.2.8. 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. 
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Κριτήρια Επιλογής 

 

2.2.3 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 σετρίτες 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 Επαγγελματικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 

 

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

       ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.7.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 

παραγράφου 2.2.3της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-
Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
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(ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα, ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 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 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.8.1 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 παραγράφου και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 . 

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά του 

Άρθρου 80 του Ν.4412/2016 που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταλαμβάνουν τον 

χρόνο της υποβολής της προσφοράς, τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του Άρθρου 80 

Ν. 4412/2016, καθώς και τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης.   

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή 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 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 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 με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του 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 

20PROC007635885 2020-11-12



 

[19] 
 

φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό , που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

 
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά της παρ. 
2.2.3.4.β , εκδόσεως τελευταίου τριμήνου , ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
υπό αναγκαστική διαχείριση, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό 
ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 
φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet. 

 
 γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού  

 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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 παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 
παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.κούας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Επισημαίνεται προς τους οικονομικούς φορείς ότι  θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
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 ε) για την παράγραφο 2.2.2.8. 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 2.2.3. (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 συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

συνταχθείσα μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 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 πιστοποιητικό/βεβαίωση 

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της  καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Β.4.Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή́ προσφορά́, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά́ 

περίπτωση δικαιολογητικά́, για κάθε οικονομικό ́ φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί́ 
σε ιδιαίτερη νομική́ μορφή́ προκειμένου να υποβάλει προσφορά́, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί́ 
η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί́ από́ την αναγκαίά νομική́ μορφή́.  

Με την υποβολή́ της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν και 

σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή́, η ευθύνη αυτή́ εξακολουθεί́ μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. Σε περίπτωση , που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν 

μπορεί́ να ανταποκριθεί́ στις υποχρεώσεις του κατά́ το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι 

συμβατικοί́ όροι μπορούν να εκπληρωθούν από ́τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί́ να 

υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 

συμβατικών όρων από́ τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από́ την Αναθέτουσα, η οποία και θα αποφασίσει 

σχετικά́.  

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
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νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.ο 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία 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. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα υποβάλλει έναρξη 
επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών 
φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν 
έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των 
στοιχείων που παράγει το TAXIS σε σχέση με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του.  

Β.6. 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.  

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.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί 

σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί 

η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή 

Β.9. 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. 

20PROC007635885 2020-11-12



 

[22] 
 

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, όταν και εφόσον κληθεί  ως προσωρινός 

ανάδοχος, θα πρεπει να υποβάλει ως δικαιολογητικό κατακύρωσης  φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα, που θα είναι σε ΣΕ ΙΣΧΥ τοσο  ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όσο και  ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.   

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο  την  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ειδών της προμήθειας 

χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία) . 

Στην προσφερόμενη τιμή  συμπεριλαμβάνονται όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις καθώς 

και το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στην αντίστοιχη Μονάδα της ΑΡΣΙΣ . 

Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στα κτίρια των Μονάδων θα γίνεται με δαπάνες και 

μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή, τμηματικά στην κάθε Μονάδα και στην ποσότητα που παραγγέλνει η 

κάθε Μονάδα . 

 

2.4 Κατάρτιση-Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 

Διακήρυξης  για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και των ειδων της προμήθειας  της κάθε 

ΟΜΑΔΑΣ. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

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 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

         Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν:   

α)Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, 

και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στην ηλεκτρονική διέθυνση της αναθέτουσας αρχής 

www.arsis.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III). 

β) Την Τεχνική προσφορά – Πίνακα συμμόρφωσης, που συντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα 

στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή ως Τεχνικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. 

 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά ΟΜΑΔΑ. 

Η τιμή του κάθε είδους  της προμήθειας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα , με δυο δεκαδικά ψηφία. 

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 (καθαρή αξία  χωρίς ΦΠΑ) . 

 

2.4.4. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 8  

(οκτώ ) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους στο διαγωνισμό, δηλαδή 

έως 24-07-2021. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, 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 η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά 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. Σε 

περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

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

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

 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με τηΝ παράγραφο3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

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

20PROC007635885 2020-11-12



 

[24] 
 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( 

περ. γ΄ της παρ. 4του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 

κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 

μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) 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. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

1. Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, 

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς. 

2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 

του Ν.4412/2016.  

3. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας  έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής 

προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της .  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το 

σχετικό κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται οι 

σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιμών και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 

α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η 

επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του 

Ν.4412/2016. 

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 100 και 102 και 117 του 

Ν.4412/2016 από την Επιτροπή  του Διαγωνισμού .  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία καθώς και να παράσχουν 

τυχόν  περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσουν , εφόσον αυτό είναι αναγκαίο 

για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της προσφοράς τους . 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
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χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.   

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσει 

πρακτικό και γνωμοδοτεί  είτε για την την κατακύρωση της ανάθεσης στον «προσωρινό ανάδοχο» είτε 

την ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016  . 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής , η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο κατ΄ άρθρο 105 του ν. 

4412/2016. 

Κατά της απόφασης αυτής  χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα άρθρα 100  και 127 του ν. 4412/2016 και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3.4  της παρούσας Διακήρυξης . 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο τον 

προσφέροντα, στον οποίοπρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,  

να προσκομίσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν. 4250/2014 (Α  ́74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.7 της παρούσας, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίωνποιοτικήςεπιλογής.  

 Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») 

σε σφραγισμένο φάκελο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισμένο φάκελο, 

με διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:  

• «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τo διαγωνισμό. 

• Το αντικείμενο του διαγωνισμού 

• Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου 

• Τα στοιχεία του αποστολέα 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 της παρούσας, 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 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 Τ.Ε.Υ.Δ., είναιψευδή ή ανακριβή, ή 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 λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής της παρούσας. 

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 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
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αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή 

της, μπορεί να προτείνει : α) την κατακύρωση της σύμβασης για  ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της 

ζητούμενης προμήθειας για κάθε ΟΜΑΔΑ σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της 

συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας , περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο .  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής  του 

Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής .  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

 

3.3. Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,  σε κάθε προσφέροντα, που δεν 
έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες, που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης της παραγράφου 3.4 της παρούσας 
σύμβασης και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της 
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της  παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 . 
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του  άρθρου 104 του ν. 4412/2016  και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση 

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

Η αναθέτουσα αρχή 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 της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Ο κάθε ανάδοχος που θα προκύψει σε κάθε ΟΜΑΔΑ/ ΤΜΗΜΑ της παρούσας , θα υπογράψει ξεχωριστή 

σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε ομάδας/ τμήματος. 

 

3.4 Ενστάσεις 

 
1. H προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από 

τη συντέλεση της παράλειψης. 

2. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 

ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της 

πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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3.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην 

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο.     

4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 

οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 

αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 

18/1989 (Α΄ 8). 

5. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 

προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 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. Τέλος η αναθέτουσα , μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, δύναται να ματαιώσει τη σύναψη της σύμβασης 

για όλες ή κάποιες από τις ΟΜΑΔΕΣ του διαγωνισμού, στην περίπτωση που η κατακύρωση και 

υλοποίηση της προμήθειας δεν μπορεί τυπικά και ουσιαστικά να ολοκληρωθεί έως την 30-04-2021 , 

εφόσον οι σχετικές δαπάνες είναι μη επιλέξιμες στα πλαίσια του υλοποιούμενου από την αναθέτουσα 

προγράμματος ΠΥΛΗ και η αναθέτουσα δεν έχει πλέον συμφέρον στην υλοποίηση της προμήθειας  για 

το λόγο αυτό .  
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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  το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο 

με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙ 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 της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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  επιστρέφονται στο σύνολό τους 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 

 
4.3.1.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΄. 

Ο Ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, που 
περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της .  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις σχετικές διατάξεις  του εθνικού και 
ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.  

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. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά 
την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
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δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην 
ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .  

 
4.4. Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 
κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπήςαυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται 
οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 
του ν. 4412/2016. 

 
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, 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 της Επιτροπής της περ.β της παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. Η 

διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της, κατά τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 1.3. της παρούσας Διακήρυξης .  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή 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 

 
α) Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά σε ποσοστό 100% της συμβατικής 

αξίας των ειδών, που παραδίδονται κάθε φορά, μετά την οριστική παραλαβή αυτών.    

β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται εντός 120 ημερών από την έκδοση και 

παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή των σχετικών φορολογικών παραστατικών πληρωμής (τιμολόγιο – 

δελτία αποστολής) και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) , καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.   

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 της προμήθειας στον 

τόπο και με τον τρόπο,  που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

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 της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν προμηθεύσει το συμβατικό αντικείμενο στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή 

του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, αθροιστικά μετά από 

κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για έξι μήνες .   

 Η ΑΡΣΙΣ, ως αναθέτουσα Αρχή , δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον ανάδοχο για 

όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν , τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη 

του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία έκπτωσης.  

Σε περίπτωση  έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων .  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) οι προμήθειες δεν παρασχεθούν 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 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, διαζευκτικά ή /και αθροιστικά , οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
β) αποκλεισμός από τη διαδικασίες  προμηθειών της ΑΡΣΙΣ για έξι μήνες  
 
5.2.2.  Αν η προμήθεια εκτελεσθεί  μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 
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παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα προμηθευθέντων 
ειδών , χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη ,που παρεσχέθησαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών  
που παρεσχέθησαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για προμήθεια ή αντικατάσταση 
των ειδών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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 προμήθειας 
των ειδών . 

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 και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης.Η επιβολή του προστίμου δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

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), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο 
Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής 
στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

1. Χρόνος προμήθειας ειδών 

Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στις Μονάδες εποπτευόμενων διαμερισμάτων , θα γίνεται με 
δαπάνες και μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στην κάθε Μονάδα και στην ποσότητα που 
παραγγέλνει η κάθε Μονάδα  
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή τυχόν παράτασης της ισχύος της, 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Δομών, εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την ειδοποίηση 
του Αναδόχου με κάθε πρόσφορο μέσο. 

  

2. Παραλαβή ειδών – Τόπος και τρόπος παράδοσης και παραλαβής ειδών 

• Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει στην ΑΡΣΙΣ τα ζητούμενα είδη  για τις ανάγκες της κάθε Μονάδας  
Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων, το αργότερο έως 30-04-2021 . 

• Ο τόπος παράδοσης  των ειδών της προμήθειας  για κάθε ΤΜΗΜΑ του διαγωνισμού είναι ο εξής :  
- για το Τμήμα 1 Μονάδα Ιωαννίνων, στη διεύθυνση  Δωδώνης 10 & Σπ. Καλιάφα 1, ΤΚ 

44332 τηλ 2651400823 

- για το Τμήμα 2 (Ανατολική Μονάδα Θεσσαλονίκης) και 3 (Δυτική Μονάδα Θεσσαλονί-

κης), στη διεύθυνση Πτολεμαίων 40-42, 1ος όροφος, ΤΚ 54630, τηλ 2310228850  

- για το Τμήμα 4 Μονάδα Κοζάνης στη διεύθυνση Αγ. Χριστοφόρου 6, ΤΚ 50100, τηλ 
2461049799  

• Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των 
προς προμήθεια ειδών στην εκάστοτε Μονάδα και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με 
δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές.   

• Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στις Μονάδες  θα γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα 
του Προμηθευτή τμηματικά σε κάθε Μονάδα και στην ποσότητα που παραγγέλνει κάθε Μονάδα  . 
Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα 
ασφάλειας και υγιεινης  κατά την παράδοση των προς προμήθεια ειδών προς αποφυγή αλλοιώσεων 
και ατυχημάτων. Η διακίνηση και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

• Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό τηλεφώνου ή/και φαξ ή /και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, όπου θα στέλνονται τα αιτήματα για την τμηματική εκτέλεση της  προμήθειας , 
σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε Δομής. 

• Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς προμήθεια 
ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή της κάθε Μονάδας  κατά την ημέρα και ώρα παράδοσης. Στο 
αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών επιτροπών παραλαβής της ΑΡΣΙΣ συμπεριλαμβάνονται: 

• Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: 

• Να παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κτίριο κάθε Μονάδας  το αργότερο εντός πέντε  (5) 
εργάσιμων ημερών, ύστερα από την παραγγελία της . Η παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας 
θα διενεργείται σε εργάσιμη ημέρα και ώρα , σε συνεννόηση με την εκάστοτε Μονάδα . Σε περίπτωση 
μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο 
Ν. 4412/2016. 

• Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής 

• Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας. Συμπληρωματικά στα παραπάνω, ισχύουν και  εφαρμόζονται αναλογικά 
οι διατάξεις των  άρθρων 208 και 209 του ν. 4412/2016 . 
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 6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών 
της προμήθειας, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. 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. 

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

 6.4.4. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  υλικά  που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω προθεσμία  
η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα από την ελεύθερη αγορά για την 
κάλυψη των αναγκών της, η δε επιπλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει 
τον Ανάδοχο και αναζητείται σύμφωνα με το νόμο .  

6.5. Αναπροσαρμογή τιμών  

Οι τιμές που αναγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου για κάθε είδος της προμήθειας δεν υπόκεινται 
σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ισχύουν δε και δεσμεύουν 
τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης . 

6.6. Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 
6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
  6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΝΑΔΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Α ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

4.333,30 € 
 

5.373,29 € 

Β ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
& ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

1.426,64 € 
 

1.769,03 € 

Δ ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

383,86 € 
 

475,99 € 

Ε ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

1.644,92 € 
 

2.039,70 € 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1   7.788,72 € 9.658,01 € 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ     5.098,00 €      6.321,52 € 

Β ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
& ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ     1.678,40 €      2.081,22 €  

Δ ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ         451,60 €          559,98 €  

Ε ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ     1.935,20 €      2.399,65 €  

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2     9.163,20 €   11.362,37 € 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3: ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ     4.829,36 €      5.988,41 €  

Β ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
& ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ     1.681,38 €      2.084,91 €  

Δ ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ         412,10 €          511,00 €  

Ε ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ     1.886,82 €      2.339,66 €  

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3     8.809,66 €   10.923,98 € 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

Α ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ     2.931,35 €      3.634,87 €  

Β ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
& ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ         965,08 €      1.196,70 €  

Δ ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ         259,67 €          321,99 €  
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Ε ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ     1.112,74 €      1.379,80 €  

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4     5.268,84 €     6.533,36 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31,030,42 38.477,72 

 

 

Β.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ για τις ανάγκες των «Μονάδων 

Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω»  Ιωαννίνων, 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης , Δυτικής Θεσσαλονίκης και  Κοζάνης.  

 

Σημείωση:Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού άλλης προσφορά με είδη άλλης εμπορικής ονομασίας. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των 

ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων. Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής 

ονομασίας (μάρκας) είδους από αυτή που αναγράφεται, τότε θα πρέπει στην οικονομική προσφορά αλλά και 

στη τεχνική προσφορά να αναγράφεται ο τύπος και η εμπορική ονομασία του είδους που προσφέρεται και να 

περιγράφεται αναλυτικά το είδος στη τεχνική περιγραφή. 

  

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

Μπλούζα μακρυμάνικη αντρική Α.1 ΤΜΧ 9,68 € 34 329,12 € 

Ζακέτα φούτερ αντρική με κουκούλα Α.3 ΤΜΧ 12,10 € 34 411,40 € 

Μπλούζα φούτερ αντρική με κουκούλα Α.4 ΤΜΧ 12,10 € 34 411,40 € 

Μπουφάν χειμερινό αντρικό Α.5 ΤΜΧ 28,23 € 34 959,82 € 

Τζιν παντελόνι αντρικό Α.7 ΤΜΧ 14,52 € 34 493,68 € 

Παντελόνι φόρμα αντρικό Α.10 ΤΜΧ 12,10 € 34 411,40 € 

Πουκάμισο μακρυμάνικο αντρικό Α.12 ΤΜΧ 12,10 € 34 411,40 € 

Παντελόνι υφασμάτινο τύπου cargo αντρικό Α.13 ΤΜΧ 14,52 € 34 493,68 € 

Μπλούζες fleece αντρικές Α.16 ΤΜΧ 12,10 € 34 411,40 € 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

Εσώρουχο τύπου μπόξερ αντρικά Β.1 ΤΜΧ 3,23 € 136 439,28 € 

Κάλτσες αντρικές Β.2 ΤΜΧ 1,61 € 136 218,96 € 

Φανελάκια κοντομάνικα αντρικά Β.4 ΤΜΧ 5,65 € 136 768,40 € 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

Σκούφος Δ.1 ΤΜΧ 4,03 € 34 137,02 € 

Γάντια Δ.2 ΤΜΧ 3,23 € 34 109,82 € 

Ζώνη παντελονιού συνθετική αντρική Δ.5 ΤΜΧ 4,03 € 34 137,02 € 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Αθλητικά παπούτσια αντρικά Ε.1 ΤΜΧ 20,16 € 34 685,44 € 

Παντόφλες αντρικές καλοκαιρινές  Ε.2 ΤΜΧ 4,03 € 34 137,02 € 

Μποτάκια αντρικά Ε.4 ΤΜΧ 24,19 € 34 822,46 € 
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ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ     7.788,72 € 

ΦΠΑ 24%     1.869,29 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ     9.658,01 € 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

Μπλούζα μακρυμάνικη αντρική Α.1 ΤΜΧ 9,68 € 40         387,20 €  

Ζακέτα φούτερ αντρική με κουκούλα Α.3 ΤΜΧ 12,10 € 40         484,00 €  

Μπλούζα φούτερ αντρική με κουκούλα Α.4 ΤΜΧ 12,10 € 40         484,00 €  

Μπουφάν χειμερινό αντρικό Α.5 ΤΜΧ 28,23 € 40     1.129,20 €  

Τζιν παντελόνι αντρικό Α.7 ΤΜΧ 14,52 € 40         580,80 €  

Παντελόνι φόρμα αντρικό Α.10 ΤΜΧ 12,10 € 40         484,00 €  

Πουκάμισο μακρυμάνικο αντρικό Α.12 ΤΜΧ 12,10 € 40         484,00 €  

Παντελόνι υφασμάτινο τύπου cargo αντρικό Α.13 ΤΜΧ 14,52 € 40         580,80 €  

Μπλούζες fleece αντρικές Α.16 ΤΜΧ 12,10 € 40         484,00 €  

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

Εσώρουχο τύπου μπόξερ αντρικά Β.1 ΤΜΧ 3,23 € 160         516,80 €  

Κάλτσες αντρικές Β.2 ΤΜΧ 1,61 € 160         257,60 €  

Φανελάκια κοντομάνικα αντρικά Β.4 ΤΜΧ 5,65 € 160         904,00 €  

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

Σκούφος Δ.1 ΤΜΧ 4,03 € 40         161,20 €  

Γάντια Δ.2 ΤΜΧ 3,23 € 40         129,20 €  

Ζώνη παντελονιού συνθετική αντρική Δ.5 ΤΜΧ 4,03 € 40         161,20 €  

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Αθλητικά παπούτσια αντρικά Ε.1 ΤΜΧ 20,16 € 40         806,40 €  

Παντόφλες αντρικές καλοκαιρινές  Ε.2 ΤΜΧ 4,03 € 40         161,20 €  

Μποτάκια αντρικά Ε.4 ΤΜΧ 24,19 € 40         967,60 €  

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ            9.163,20 €  

ΦΠΑ 24%            2.199,17 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ          11.362,37 €  

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

Μπλούζα μακρυμάνικη αντρική Α.1 ΤΜΧ        9,68 €  32     309,76 €  

Μπλούζα μακρυμάνικη γυναικεία-εφηβική Α.1 ΤΜΧ        9,68 €  14     135,52 €  

Ζακέτα φούτερ αντρική με κουκούλα Α.3 ΤΜΧ     12,10 €  32     387,20 €  

Ζακέτα φούτερ γυναικεία-εφηβική με κουκούλα Α.3 ΤΜΧ     12,10 €  7        84,70 €  

Μπλούζα φούτερ αντρική με κουκούλα Α.4 ΤΜΧ     12,10 €  32     387,20 €  

Μπουφάν χειμερινό αντρικό Α.5 ΤΜΧ     28,23 €  32     903,36 €  
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Μπουφάν χειμερινό γυναικείο  Α.5 ΤΜΧ     28,23 €  7     197,61 €  

Τζιν παντελόνι αντρικό Α.7 ΤΜΧ     14,52 €  32     464,64 €  

Τζιν παντελόνι γυναικείο Α.7 ΤΜΧ     14,52 €  14     203,28 €  

Παντελόνι φόρμα αντρικό Α.10 ΤΜΧ     12,10 €  32     387,20 €  

Παντελόνι φόρμα γυναικεία Α.10 ΤΜΧ     12,10 €  7        84,70 €  

Πουκάμισο μακρυμάνικο αντρικό Α.12 ΤΜΧ     12,10 €  32     387,20 €  

Παντελόνι υφασμάτινο τύπου cargo αντρικό Α.13 ΤΜΧ     14,52 €  32     464,64 €  

Κολάν γυμναστικής γυναικείο Α.14 ΤΜΧ        6,45 €  7        45,15 €  

Μπλούζες fleece αντρικές Α.16 ΤΜΧ     12,10 €  32     387,20 €  

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

Εσώρουχο τύπου μπόξερ αντρικά Β.1 ΤΜΧ        3,23 €  128     413,44 €  

Κάλτσες αντρικές Β.2 ΤΜΧ        1,61 €  128     206,08 €  

Κάλτσες γυναικείες Β.2 ΤΜΧ        1,61 €  28        45,08 €  

Φανελάκια κοντομάνικα αντρικά Β.4 ΤΜΧ        5,65 €  128     723,20 €  

Μπουστάκι γυναικείο Β.5 ΤΜΧ        6,45 €  14        90,30 €  

Εσώρουχα γυναικεία Β.6 ΤΜΧ        3,23 €  28        90,44 €  

Στηθόδεσμος Β.7 ΤΜΧ        8,06 €  14     112,84 €  

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

Σκούφος Δ.1 ΤΜΧ        4,03 €  39     157,17 €  

Γάντια Δ.2 ΤΜΧ        3,23 €  39     125,97 €  

Ζώνη παντελονιού συνθετική αντρική  Δ.5 ΤΜΧ        4,03 €  32     128,96 €  

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Αθλητικά παπούτσια αντρικά Ε.1 ΤΜΧ     20,16 €  32     645,12 €  

Αθλητικά παπούτσια γυναικεία Ε.1 ΤΜΧ     20,16 €  7     141,12 €  

Παντόφλες αντρικές καλοκαιρινές  Ε.2 ΤΜΧ        4,03 €  32     128,96 €  

Παντόφλες γυναικείες καλοκαιρινές Ε.2 ΤΜΧ        4,03 €  7        28,21 €  

Μποτάκια αντρικά Ε.4 ΤΜΧ     24,19 €  32     774,08 €  

Μποτάκια γυναικεία Ε.4 ΤΜΧ     24,19 €  7     169,33 €  

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
           

8.809,66 €  

ΦΠΑ 24% 
           

2.114,32 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 
         

10.923,98 
€  

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

Μπλούζα μακρυμάνικη αντρική Α.1 ΤΜΧ        9,68 €  23         222,64 €  

Ζακέτα φούτερ αντρική με κουκούλα Α.3 ΤΜΧ     12,10 € 23         278,30 €  

Μπλούζα φούτερ αντρική με κουκούλα Α.4 ΤΜΧ     12,10 € 23         278,30 €  

Μπουφάν χειμερινό αντρικό Α.5 ΤΜΧ     28,23 €  23         649,29 €  

Τζιν παντελόνι αντρικό Α.7 ΤΜΧ     14,52 € 23         333,96 €  
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Παντελόνι φόρμα αντρικό Α.10 ΤΜΧ     12,10 €  23         278,30 €  

Πουκάμισο μακρυμάνικο αντρικό Α.12 ΤΜΧ     12,10 € 23         278,30 €  

Παντελόνι υφασμάτινο τύπου cargo αντρικό Α.13 ΤΜΧ        14,52 €  23         333,96 €  

Μπλούζες fleece αντρικές Α.16 ΤΜΧ       12,10 €  23         278,30 €  

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

Εσώρουχο τύπου μπόξερ αντρικά Β.1 ΤΜΧ        3,23 €  92         297,16 €  

Κάλτσες αντρικές Β.2 ΤΜΧ        1,61 €  92         148,12 €  

Φανελάκια κοντομάνικα αντρικά Β.4 ΤΜΧ        5,65 €  92         519,80 €  

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

Σκούφος Δ.1 ΤΜΧ        4,03 €  23           92,69 €  

Γάντια Δ.2 ΤΜΧ        3,23 €  23           74,29 €  

Ζώνη παντελονιού συνθετική αντρική Δ.5 ΤΜΧ        4,03 €  23           92,69 €  

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Αθλητικά παπούτσια αντρικά Ε.1 ΤΜΧ         20,16 €  23         463,68 €  

Παντόφλες αντρικές καλοκαιρινές  Ε.2 ΤΜΧ           4,03 €  23           92,69 €  

Μποτάκια αντρικά Ε.4 ΤΜΧ         24,19 €  23         556,37 €  

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ         5.268,84 €  

ΦΠΑ 24%         1.264,52 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ         6.533,36 €  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ/ Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ) 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μπλούζα 
μακρυμάνικη  

Α.1 
ΤΜΧ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και υπο-αλ-
λεργική 

• Στάμπα μεταξοτυπίας: Τουλάχιστον 7 

• Βάρος 150-170 γρ 

• Μεγέθη: 16-18 ετών (XS-XXL) 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 6 μοντέρνα/νεανικά 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 6 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Μπλούζα 
κοντομάνικη  

Α.2 
ΤΜΧ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και υπο-αλ-
λεργική 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Στάμπα μεταξοτυπίας: Τουλάχιστον 7 

• Βάρος 150-170 γρ 

• Σχέδια: Μοντέρνα/νεανικά, τουλάχιστον 10 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 10 

• Τύπος: T-shirt Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 
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Ζακέτα φούτερ 
με κουκούλα 

Α.3 
ΤΜΧ 

• Ζακέτα φούτερ με μακρύ μανίκι, 

• Με κουκούλα  

• Με φερμουάρ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και υπο-αλ-
λεργική 

• Βάρος 400-480 γρ 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 6 μοντέρνα/νεανικά 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 6 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Μπλούζα 
φούτερ με 
κουκούλα 

Α.4 

ΤΜΧ 

• Μακρυμάνικη φούτερ με κουκούλα και κορδόνι στο λαιμό 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και υπο-αλ-
λεργική 

• Στάμπα μεταξοτυπίας: Τουλάχιστον 7 

• Βάρος 400-450 γρ 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4, μοντέρνα/νεανικά 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 6 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Μπουφάν 
χειμερινό  

Α.5 
ΤΜΧ 

• Με θερμομονωτική εσωτερική επένδυση και αδιαβροχοποιημένο α-
ντιανεμικό εξωτερικό ύφασμα 

• Σύνθεση: 70% Βαμβάκι-30% πολυεστέρας 

• Ελαστικά τελειώματα στα μανίκια για να αποκλείουν το κρύο 

• Πρακτικές τσέπες εξωτερικές 

• Με φερμουάρ ή με 4-5 κουμπιά εμπρός 

• Με κουκούλα 

• Μοντέρνα/νεανική γραμμή και στυλ 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Μπουφάν 
ανοιξιάτικο 
αδιάβροχο 

Α.6 

ΤΜΧ 

• Με εσωτερική επένδυση και αδιαβροχοποιημένο αντιανεμικό εξωτε-
ρικό ύφασμα 

• Σύνθεση: Δερματίνη, πολυεστέρας ή τζιν 

• Πρακτικές τσέπες στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

• Με φερμουάρ 

• Με κουκούλα ή χωρίς 

• Μοντέρνα/νεανική γραμμή και στυλ 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Τζιν παντελόνι 
Α.7 

ΤΜΧ 

• Σύνθεση: Βαμβάκι, Λύκρα, Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή Βισκόζη 

• Στενή γραμμή και μοντέρνο/νεανικό στυλ 

• Άνετο στις κινήσεις 

• Με κουμπιά ή φερμουάρ και 4 τσέπες 

• Με χοντρές ραφές 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία – εφηβικά 
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Βερμούδα 
αθλητική μακό 

Α.8 
ΤΜΧ 

• Βερμούδα αθλητική μακό με λάστιχο ή κορδόνι στη μέση 

• Σύνθεση: από 100% βαμβάκι ή 90% βαμβάκι και 10% ελαστίνη 

• Στενή γραμμή και μοντέρνο/νεανικό στυλ 

• Άνετο στις κινήσεις 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Βερμούδα  
Α.9 

ΤΜΧ 

• Βερμούδες τζιν και υφασμάτινες με λάστιχο ή κορδόνι στη μέση 

• Σύνθεση: Βαμβάκι, Λύκρα, Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή Βισκόζη  

• Μαλακή και υπο-αλλεργική 

• Στενή γραμμή και μοντέρνο/νεανικό στυλ 

• Άνετο στις κινήσεις  

• Με κουμπιά ή φερμουάρ και 2 πλαϊνές τσέπες τουλάχιστον με ρεβέρ 

• Με χοντρές ραφές 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 (μπλε, μπορντό, μαύρο, γκρι, χακί,) 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Παντελόνι 
φόρμα  
Α.10 

ΤΜΧ 

• Φόρμα παντελόνι σε στενή γραμμή με λάστιχο ή κορδόνι στη μέση, με 
λάστιχο στον αστράγαλο 

• Μοντέρνο/νεανικό στυλ 

• 100% βαμβάκι 

• Όχι γυαλιστερή 

• Βάρος 400-500γρ 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία – εφηβικά  

Πουκάμισο 
κοντομάνικο  

Α.11 
ΤΜΧ 

• Τύπος: καρό, μονόχρωμο και τζιν πουκάμισο 

• 100% Βαμβακερό ή 85% Βαμβάκι και 15% Lycra 

• Κοντομάνικο με μαλακό γιακά 

• Μοντέρνα/νεανική Γραμμή (Μοdern-Slim Fit) 

• Μεγέθη: (S, M, L) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 6 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Πουκάμισο 
μακρυμάνικο  

Α.12 
ΤΜΧ 

• Καρό, μονόχρωμο και τζιν πουκάμισο 

• 100% Βαμβακερό ή 85% Βαμβάκι και 15% Lycra 

• Μακρυμάνικο με μαλακό γιακά 

• Μοντέρνα/νεανική Γραμμή (Μοdern-Slim Fit) 

• Μεγέθη: (S- XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 6 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία - εφηβικά 

Παντελόνι 
υφασμάτινο 
τύπου cargo 

αντρικό 
A.13 

ΤΜΧ 

• Σύνθεση: Βαμβάκι, Λύκρα, Πολυεστέρας, Ελαστίνη ή Βισκόζη 

• Στενή γραμμή και μοντέρνο/νεανικό στυλ, με κουμπί, λάστιχο ή κορ-
δόνι στη μέση, με λάστιχο στον αστράγαλο 

• Άνετο στις κινήσεις 

• Με κουμπιά ή φερμουάρ και 4 τσέπες τουλάχιστον 

• Με χοντρές ραφές 
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• Μεγέθη: (XS-XXL) ή από 30 έως 40 νούμερο, 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 2 

• Τύπος: Ανδρικά 

Κολάν 
γυμναστικής 

γυναικείο 
A.14 

ΤΜΧ 

• Κολάν ελαστικό γυμναστικής 

• Συνθετικό 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 

• Μεγέθη: (XS-XL) 16-18 ετών 

• Τύπος: Γυναικείο –εφηβικό  

Αδιάβροχα 
κλασικά 

Α.15 
ΤΜΧ 

• Αδιάβροχα κλασικά για ενήλικες 

• Με κουκούλα  

• Με φερμουάρ ή κουμπιά 

• Κλασικό σχέδιο για ενήλικες  

• Ενισχυμένες ραφές που δεν σχίζονται 

• Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

• Πολυέστερ και PVC  

• Μεγέθη: (S, M, L) 16-18 ετών 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 3 

Μπλούζες 
fleece 
Α.16 

ΤΜΧ 

• Μπλούζα Fleece ισοθερμική από 100% polyester με μικρό φερμουάρ 
στο γιακά 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 

• Τύπος: Ανδρικά  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Εσώρουχο 
τύπου μπόξερ  

Β.1 
ΤΜΧ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%) ή βαμβάκι- ελαστίνη, 
μαλακή και υπο-αλλεργική 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Τύπος: Ανδρικά – εφηβικά 

• Μοντέρνο/νεανικό σχεδιασμό, στενή γραμμή, εφαρμοστό, 

Κάλτσες  
Β.2 

ΤΜΧ 

• Τύπος: χειμερινές εφηβικές αθλητικές 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%) ή βαμβάκι- ελαστίνη ή 
βαμβάκι- λίκρα, μαλακή και υπο-αλλεργική 

• Χρώμα: μαύρο, μπλε, γκρι 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 ετών 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Κάλτσες σοσόνι 
Β.3 

ΤΜΧ 

• Τύπος: Σοσόνι -εφηβικό, 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%) ή βαμβάκι- ελαστίνη ή 
βαμβάκι- λίκρα, μαλακή και υπο-αλλεργική 

• Χρώμα: μαύρο 

• Μεγέθη: 38 έως 46 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Φανελάκια 
κοντομάνικα  

ΤΜΧ • Φανελάκια κοντομάνικα 
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Β.4 • Βαμβακερά σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και υπό-αλ-
λεργική 

• Με λαιμόκοψη 

• Μεγέθη: (XS-XL) 

• Χρώμα: Σκουρόχρωμα και άσπρα 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

Μπουστάκι 
γυναικείο 

Β.5 
ΤΜΧ 

• Σύνθεση πολυεστέρας-ελαστίνη, Μαλακή και υπό-αλλεργική 

• Τύπος: αθλητική στήριξη 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 

• Διάφορα μεγέθη: (XS-XL) 

• Τύπος: Γυναικείο –εφηβικό 

Εσώρουχα 
γυναικεία 

Β.6 
ΤΜΧ 

• Κλασσικό γυναικείο σλιπάκι 

• Σύνθεση: βαμβάκι ή βαμβάκι με ελαστίνη ή μοντάλ υποαλλεργική 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 

• Διάφορα μεγέθη (XS-XL) 

• Τύπος: Γυναικείο -εφηβικό 

Στηθόδεσμος 
Β.7 

ΤΜΧ 

• Άνετο 

• Τέλεια φόρμα ακόμη και σε πολύ μεγάλα στήθη 

• Με ρυθμιζόμενες τιράντες και μπανέλα για καλύτερη στήριξη. 

• Διάφορα μεγέθη (XS-XL) 

Χειμερινές 
πιζάμες -
εφηβικές 

Β.8 

ΤΜΧ 

• Πάνω και κάτω μέρος 

• Μακρύ μανίκι 

• Μεγέθη: (S, M, L) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 5 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 5 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία- εφηβικά 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μαγιό 
γυναικείο  

Γ.1 
ΤΜΧ 

• Μαγιό ολόσωμο αθλητικό κατάλληλο για κολύμβηση 

• Να στεγνώνει γρήγορα 

• Μοντέρνο σχέδιο 

• Μεγέθη 16-18 ετών 

• Υλικό: σπαντεξ ελαστίνη, 

• Σε διάφορα χρώματα και σχέδια 

• Τύπος: Γυναικεία- Νεανικά 

Πετσέτες 
θαλάσσης-

πισίνας 
Γ.2 

ΤΜΧ 

• Διαστάσεις: Τουλάχιστον 70x150 cm 

• Απαλή, απορροφητική και ανθεκτική στην χρήση 

• Βαμβακερή 100% ή Μικροϊνες 100% 

• Βάρος τουλάχιστον 350gr/m² 

• Χρώματα: τουλάχιστον 5 

• Σχέδια: τουλάχιστον 5 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία  
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Μαγιό αντρικό 
τύπου σορτς 

Γ.3 
ΤΜΧ 

• Μαγιό αθλητικό τύπου σορτς, κατάλληλο για κολύμβηση 

• Όχι πολύ κοντό 

• Να στεγνώνει γρήγορα 

• Υλικό: σπαντεξ ελαστίνη 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από τέσσερα μονόχρωμα και δί-
χρωμα χρώματα 

• Μεγέθη: (XS-XXL) 16-18 ετών 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 4 

• Μοντέρνο σχέδιο 

• Τύπος: Ανδρικά – εφηβικά 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σκούφος 
Δ.1 

ΤΜΧ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 σκούρα (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Γάντια 
Δ.2 

ΤΜΧ 

• Γάντια (ζευγάρι) 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 σκούρα (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Κασκόλ  
Δ.3 

ΤΜΧ 

• Κασκόλ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 σκούρα (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Λαιμός 
Δ.4 

ΤΜΧ 

• Βαμβακερή σύνθεση 100% (αποδεκτή έως 90%), μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Χρώματα: Τουλάχιστον 4 (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Ζώνη 
παντελονιού 

συνθετική 
Δ.5 

ΤΜΧ 

• Συνθετικές με μεταλλικό άκρο 

• Μήκος 120cm & 30mm 

• Χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε) 

• Τύπος: Ανδρικά  

• Μοντέρνο σχέδιο 

Ζώνη 
παντελονιού 
δερμάτινη ή 

ΤΜΧ 

• Υλικό: Δερμάτινη ή Δερματίνη 

• Χρώμα: Καφέ - Μαύρο- Γκρι- Μπλε- Χακί 

• Κούμπωμα: Μεταλλική αγκράφα 
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δερματίνη 
Δ.6 

• Εσωτερικά βίδα για την διαμόρφωση του μήκους 

• Μήκος: Ενδεικτικά από 80/95: 110 cm έως  90/105: 120 cm 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο  

Καπέλο με 
γείσο τύπου 

τζόκεϋ 
Δ.7 

ΤΜΧ 

• Σύνθεση: Βαμβάκι, πολυεστέρας, ακρυλικό 

• Χρώματα: 4 (μαύρο, γκρι, μπλε, καφέ) 

• Σχέδια: 4 (μονόχρωμα και δίχρωμα) 

• Τύπος: Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αθλητικά 
παπούτσια  

Ε.1 
ΤΜΧ 

• Αθλητικά παπούτσια με κορδόνια 

• Υλικό: Συνθετικό δέρμα, ύφασμα suede 

• Μαλακός πάτος και αντιολισθητική σόλα 

• Αδιάβροχα 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 μονόχρωμα και δίχρωμα 
χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε και καφέ) 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 
ετών 

• Ανατομικά 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 5 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία – εφηβικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Παντόφλες 
καλοκαιρινές 

Ε.2 
ΤΜΧ 

• Σαγιονάρες με δίχαλο  

• Υλικό: Συνθετικό 

• Αδιάβροχες 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 μονόχρωμα και δίχρωμα 
χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε και καφέ για τις αντρικές και λευκό, 
μαύρο, κόκκινο, ροζ για τις γυναικείες) 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 
ετών 

• Ανατομικά 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: Ανδρικά & γυναικεία – εφηβικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Παπούτσια 
casual 

Ε.3 
ΤΜΧ 

• Τύπος: casual με κορδόνια και επιλογή τύπου all star, και σνι-
κέρς 

• Υλικό: Συνθετικό δέρμα, ύφασμα  

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 τουλάχιστον μονόχρωμα 
χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε και καφέ, χακί, λευκό) 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 
ετών 

• Μαλακός πάτος 

• Αντιολισθητική σόλα 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

20PROC007635885 2020-11-12



 

[45] 
 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Μποτάκια  
Ε.4 

ΤΜΧ 

• Αδιάβροχα 

• Με κορδόνι 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4  μονόχρωμα και δίχρωμα  
χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε και καφέ) 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 
ετών 

• Μαλακός πάτος 

• Αντιολισθητική σόλα 

• Βάρος 500-800 γρ 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Παντόφλες 
χειμερινές 

Ε.5 
ΤΜΧ 

• Παντόφλες χειμερινές  

• Υλικό: Υφασμάτινες 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 τουλάχιστον μονόχρωμα 
και δίχρωμα χρώματα (μαύρο, γκρι, μπλε και καφέ για τις αντρι-
κές και λευκό, μαύρο, κόκκινο, ροζ για τις γυναικείες) 

• Μεγέθη: γυναικεία 35-39, 16-18 ετών, αντρικά 38-47, 16-18 
ετών 

• Ανατομικά 

• Σχέδια: Τουλάχιστον 3 

• Τύπος: ανδρικά & γυναικεία νεανικά 

• Μοντέρνο σχέδιο 

Παπούτσια 
γυναικεία 

τύπου 
μπαλαρίνες 

Ε.6 

ΤΜΧ 

• Γυναικείες ανατομικές μπαλαρίνες  

• Υλικό: Επιλογή από υφασμάτινες, δερμάτινες, δερματίνη, λου-
στρίνι 

• Πολύ μαλακός πάτος 

• 1-1,5 εκατοστό τακούνι και ειδικό αντιολισθητικό πάτο 

• Χρώμα: Δυνατότητα επιλογής από 4 τουλάχιστον (καρό, μαύρο, 
καφέ, λευκό) 

• Μεγέθη: 35-39, 16-18 ετών 

• Τύπος: νεανικές για γυναίκες 

 
 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

• Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια ΚΑΙ θα φέρουν σήμανση CE. 

• Η σύνθεση όλων των ζητούμενων ειδών θα αποδεικνύεται με την αντίστοιχη ετικέτα ρούχου. 

• Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς 

επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα διακηρυξη . 

• Οι αναφερόμενες συνθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας είδη ανάλογου τύπου και αριθμού. 

Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα είναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα γίνει από την Αναθέτουσα. 

• Οι ποσότητες ανά είδος και μέγεθος είναι επίσης ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις 

ανάγκες των φιλοξενούμενων στη Μονάδα  της ΑΡΣΙΣ. 
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• Ο Προμηθευτής  θα παράσχει στην αντίστοιχη Μονάδα τα απαιτούμενα δείγματα, εμπορικούς καταλόγους , 

περιγραφές και φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, ώστε να γίνει επιλογή σχεδίων και χρωμά-

των από την ποικιλία των προσφερόμενων  

• Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό τηλεφώνου ή/και φαξ ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου, όπου θα στέλνονται τα αιτήματα για την τμηματική εκτέλεση της  προμήθειας , σύμφωνα με τις ανάγκες 

της εκάστοτε Δομής. 

• Οι ποσότητες ανά είδος και μέγεθος είναι επίσης ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις 

ανάγκες των φιλοξενούμενων στη Μονάδα της ΑΡΣΙΣ, χωρίς όμως να αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της 

προμήθειας .  

• Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στις Μονάδες, θα γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του Προ-

μηθευτή τμηματικά στην κάθε Μονάδα και στην ποσότητα που παραγγέλνει η κάθε Μονάδα. Είναι στην απο-

κλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση 

των προς προμήθεια ειδών σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και αλλοιώσεις. Η διακίνηση και η παράδοση 

των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες  γενικές διατάξεις για τη μεταφορά εμπορευ-

μάτων . 

• Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή τυχόν παράτασης της ισχύος της, ανάλογα με 

τις εκάστοτε ανάγκες των Δομών, εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την ειδοποίηση του Αναδόχου με 

κάθε πρόσφορο μέσο. 

• Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των προς προ-

μήθεια ειδών στην εκάστοτε Μονάδα και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα 

κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές   

•  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών θα 

γίνεται από τριμελή επιτροπή της κάθε Μονάδας  κατά την ημέρα και ώρα παράδοσης. Στο αντικείμενο των 

εκάστοτε τριμελών επιτροπών παραλαβής συμπεριλαμβάνονται:  

- Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: Να παραδίδεται η παραγγελθείσα 

ποσότητα στο κτίριο κάθε Μονάδας  το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ύστερα από την πα-

ραγγελία της εκάστοτε Μονάδας  . Η παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε εργά-

σιμη ημέρα και ώρα , σε συνεννόηση με την εκάστοτε Μονάδα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της 

παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016  και 

- Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής. 

• Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών της προμήθειας, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρί-

νεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθε-

σμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η επιστροφή των ειδών , που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

•  Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  υλικά  που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω προθεσμία  η ΑΡΣΙΣ δικαιούται 

να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα από την ελεύθερη αγορά για την κάλυψη των αναγκών της, η δε 

επιπλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και αφαιρείται/συμψηφίζεται 

από/με την τυχόν οφειλόμενη  αμοιβή του αναδόχου ή / και αναζητείται σύμφωνα με το νόμο .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Εγνατία 30 -  Θεσσαλονίκη  ΤΚ 54624 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:    Βασιλική Μότσιου , Αρχοντή παπαδοπούλου 

- Τηλέφωνο:  2316007935 

- Ηλ. ταχυδρομείο:    pyli.procurement@gmail.com  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  http://www.arsis.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια   διαφόρων ειδών ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ για τις 
ανάγκες των «Μονάδων Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους 
Ανήλικους 16 ετών και άνω»  Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης , Δυτικής Θεσσαλονίκης και  
Κοζάνης  . 
  CPV:  CPV:   εξωτερικά ενδύματα 18200000-1, εσώρουχα 18310000-5, ενδύματα νυκτός 
18318500-6, εξαρτήματα ρουχισμού 18420000-9, υποδήματα 18800000-7 

Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες  

- Η σύμβαση χωρίζεται στα ακόλουθα ΤΜΗΜΑΤΑ :  

ΤΜΗΜΑ 1 :Μονάδα Ιωαννίνων  

ΤΜΗΜΑ 2 : Μονάδα Ανατολικής Θεσσαλονίκης   

ΤΜΗΜΑ 3 : Μονάδα  Δυτικής Θεσσαλονίκης 

ΤΜΗΜΑ 4: Μονάδα  Κοζάνης  

  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
....../2020 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

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) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) 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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

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 αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝii 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

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 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).   
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηiv· 

2. δωροδοκίαv,vi· 

3. απάτηvii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςviii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςix· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνx. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxi το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xii 

Εάν ναι, αναφέρετεxiii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xiv 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xv; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxvi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση:  

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xvii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xviii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου ; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) εκκαθάριση, ή 

γ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

δ) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή 

ε) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

στ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά 

με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις. Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxix; Εάν 

ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxi 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

[] Ναι [] Όχι 
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γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

  α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 
  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1) Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα   των τριών (3) 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

(2017,2018,2019)(σχετικό με την 

προκηρυσσόμενη  προμήθεια ) ,   ίσο ή 

μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού του Διαγωνισμού στον 

οποίο θα συμμετέχει (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1. 1) Ο οικονομικός φορέας θα διαθέτει στη 

διάθεσή του τα αναγκαία μέσα και τεχνικό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης.   

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

 

3) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών  

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 

να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

γνησιότητας. 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογράφων 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 . 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογράφων δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον αναθέτοντα φορέα  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στο Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του Συνοπτικού Διαγωνισμού (Αρ. 
Διακ. ....../2020) με τίτλο «Προμήθεια   διαφόρων ειδών ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ για τις ανάγκες των «Μονάδων 
Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω»  Ιωαννίνων, 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης , Δυτικής Θεσσαλονίκης και  Κοζάνης». 

(CPV: εξωτερικά ενδύματα 18200000-1, εσώρουχα 18310000-5, ενδύματα νυκτός 18318500-6, 

εξαρτήματα ρουχισμού 18420000-9, υποδήματα 18800000-7) 

Ημερομηνία, τόπος  

Υπογραφή  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

ΠΡΟΣ  
ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Ο υπογράφων …….……………………………………………………………………………………………….αφού έλαβα γνώση 

των όρων του διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης ....../2020  για την προμήθεια διαφόρων ειδών ΕΝΔΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ για τις ανάγκες των «Μονάδων Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 

Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω»  Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής 

Θεσσαλονίκης και  Κοζάνης  , CPV: εξωτερικά ενδύματα 18200000-1, εσώρουχα 18310000-5, ενδύματα 

νυκτός 18318500-6, εξαρτήματα ρουχισμού 18420000-9, υποδήματα 18800000-7), τους οποίους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα , προσφέρω για την ανάληψη της προμήθειας τις παρακάτω τιμές  

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Μπλούζα μακρυμάνικη Α.1 ΤΜΧ 34   
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αντρική 

Ζακέτα φούτερ αντρική 
με κουκούλα 

Α.3 ΤΜΧ 34  
 

Μπλούζα φούτερ 
αντρική με κουκούλα 

Α.4 ΤΜΧ 34  
 

Μπουφάν χειμερινό 
αντρικό 

Α.5 ΤΜΧ 34  
 

Τζιν παντελόνι αντρικό Α.7 ΤΜΧ 34   

Παντελόνι φόρμα 
αντρικό 

Α.10 ΤΜΧ 34  
 

Πουκάμισο μακρυμάνικο 
αντρικό 

Α.12 ΤΜΧ 34  
 

Παντελόνι υφασμάτινο 
τύπου cargo αντρικό 

Α.13 ΤΜΧ 34  
 

Μπλούζες fleece 
αντρικές 

Α.16 ΤΜΧ 34  
 

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Εσώρουχο τύπου μπόξερ 
αντρικά 

Β.1 ΤΜΧ 136  
 

Κάλτσες αντρικές Β.2 ΤΜΧ 136   

Φανελάκια κοντομάνικα 
αντρικά 

Β.4 ΤΜΧ 136  
 

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Σκούφος Δ.1 ΤΜΧ 34   

Γάντια Δ.2 ΤΜΧ 34   

Ζώνη παντελονιού 
συνθετική αντρική 

Δ.5 ΤΜΧ 34  
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ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Αθλητικά παπούτσια 
αντρικά 

Ε.1 ΤΜΧ 34  
 

Παντόφλες αντρικές 
καλοκαιρινές  

Ε.2 ΤΜΧ 34  
 

Μποτάκια αντρικά Ε.4 ΤΜΧ 34   

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

    

 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

    

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Μπλούζα μακρυμάνικη 
αντρική 

Α.1 ΤΜΧ 40  
         

Ζακέτα φούτερ αντρική 
με κουκούλα 

Α.3 ΤΜΧ 40  
 

Μπλούζα φούτερ 
αντρική με κουκούλα 

Α.4 ΤΜΧ 40  
 

Μπουφάν χειμερινό 
αντρικό 

Α.5 ΤΜΧ 40  
 

Τζιν παντελόνι αντρικό Α.7 ΤΜΧ 40   

Παντελόνι φόρμα 
αντρικό 

Α.10 ΤΜΧ 40  
 

Πουκάμισο μακρυμάνικο 
αντρικό 

Α.12 ΤΜΧ 40  
 

Παντελόνι υφασμάτινο 
τύπου cargo αντρικό 

Α.13 ΤΜΧ 40  
 

Μπλούζες fleece 
αντρικές 

Α.16 ΤΜΧ 40  
 

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 
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ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Εσώρουχο τύπου μπόξερ 
αντρικά 

Β.1 ΤΜΧ 160  
 

Κάλτσες αντρικές Β.2 ΤΜΧ 160   

Φανελάκια κοντομάνικα 
αντρικά 

Β.4 ΤΜΧ 160  
 

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Σκούφος Δ.1 ΤΜΧ 40   

Γάντια Δ.2 ΤΜΧ 40   

Ζώνη παντελονιού 
συνθετική αντρική 

Δ.5 ΤΜΧ 40  
 

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Αθλητικά παπούτσια 
αντρικά 

Ε.1 ΤΜΧ 40  

 

Παντόφλες αντρικές 
καλοκαιρινές  

Ε.2 ΤΜΧ 40  

 

Μποτάκια αντρικά Ε.4 ΤΜΧ 40   

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 
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ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

    

 

 
ΤΜΗΜΑ 3: ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Μπλούζα μακρυμάνικη 
αντρική 

Α.1 ΤΜΧ 32  
 

Μπλούζα μακρυμάνικη 
γυναικεία-εφηβική 

Α.1 ΤΜΧ 14  
 

Ζακέτα φούτερ αντρική 
με κουκούλα 

Α.3 ΤΜΧ 32  
 

Ζακέτα φούτερ 
γυναικεία-εφηβική με 
κουκούλα 

Α.3 ΤΜΧ 7  

 

Μπλούζα φούτερ 
αντρική με κουκούλα 

Α.4 ΤΜΧ 32  
 

Μπουφάν χειμερινό 
αντρικό 

Α.5 ΤΜΧ 32  
 

Μπουφάν χειμερινό 
γυναικείο  

Α.5 ΤΜΧ 7  
 

Τζιν παντελόνι αντρικό Α.7 ΤΜΧ 32   

Τζιν παντελόνι γυναικείο Α.7 ΤΜΧ 14   

Παντελόνι φόρμα 
αντρικό 

Α.10 ΤΜΧ 32  
 

Παντελόνι φόρμα 
γυναικεία 

Α.10 ΤΜΧ 7  
 

Πουκάμισο μακρυμάνικο 
αντρικό 

Α.12 ΤΜΧ 32  
 

Παντελόνι υφασμάτινο 
τύπου cargo αντρικό 

Α.13 ΤΜΧ 32  
 

Κολάν γυμναστικής 
γυναικείο 

Α.14 ΤΜΧ 7  
 

Μπλούζες fleece 
αντρικές 

Α.16 ΤΜΧ 32  
 

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
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ΦΩΝ 

Εσώρουχο τύπου μπόξερ 
αντρικά 

Β.1 ΤΜΧ 128  
 

Κάλτσες αντρικές Β.2 ΤΜΧ 128   

Κάλτσες γυναικείες Β.2 ΤΜΧ 28   

Φανελάκια κοντομάνικα 
αντρικά 

Β.4 ΤΜΧ 128  
 

Μπουστάκι γυναικείο Β.5 ΤΜΧ 14   

Εσώρουχα γυναικεία Β.6 ΤΜΧ 28   

Στηθόδεσμος Β.7 ΤΜΧ 14   

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Σκούφος Δ.1 ΤΜΧ 39   

Γάντια Δ.2 ΤΜΧ 39   

Ζώνη παντελονιού 
συνθετική αντρική  

Δ.5 ΤΜΧ 32  
 

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Αθλητικά παπούτσια 
αντρικά 

Ε.1 ΤΜΧ 32  
 

Αθλητικά παπούτσια 
γυναικεία 

Ε.1 ΤΜΧ 7  
 

Παντόφλες αντρικές 
καλοκαιρινές  

Ε.2 ΤΜΧ 32  
 

Παντόφλες γυναικείες 
καλοκαιρινές 

Ε.2 ΤΜΧ 7  
 

Μποτάκια αντρικά Ε.4 ΤΜΧ 32   

Μποτάκια γυναικεία Ε.4 ΤΜΧ 7   

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

    

 

ΦΠΑ 24%      
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

    

 

 
 
ΤΜΗΜΑ 4: ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Μπλούζα μακρυμάνικη 
αντρική 

Α.1 ΤΜΧ 23  
 

Ζακέτα φούτερ αντρική 
με κουκούλα 

Α.3 ΤΜΧ 23  
 

Μπλούζα φούτερ 
αντρική με κουκούλα 

Α.4 ΤΜΧ 23  
 

Μπουφάν χειμερινό 
αντρικό 

Α.5 ΤΜΧ 23  
 

Τζιν παντελόνι αντρικό Α.7 ΤΜΧ 23   

Παντελόνι φόρμα 
αντρικό 

Α.10 ΤΜΧ 23  
 

Πουκάμισο μακρυμάνικο 
αντρικό 

Α.12 ΤΜΧ 23  
 

Παντελόνι υφασμάτινο 
τύπου cargo αντρικό 

Α.13 ΤΜΧ 23  
 

Μπλούζες fleece 
αντρικές 

Α.16 ΤΜΧ 23  
 

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Εσώρουχο τύπου μπόξερ 
αντρικά 

Β.1 ΤΜΧ 92  
 

Κάλτσες αντρικές Β.2 ΤΜΧ 92   

Φανελάκια κοντομάνικα 
αντρικά 

Β.4 ΤΜΧ 92  
 

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Σκούφος Δ.1 ΤΜΧ 23   

Γάντια Δ.2 ΤΜΧ 23   

Ζώνη παντελονιού 
συνθετική αντρική 

Δ.5 ΤΜΧ 23  
 

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 

 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ
ΦΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Αθλητικά παπούτσια 
αντρικά 

Ε.1 ΤΜΧ 23  
 

Παντόφλες αντρικές 
καλοκαιρινές  

Ε.2 ΤΜΧ 23  
 

Μποτάκια αντρικά Ε.4 ΤΜΧ 23   

ΣΥΝΟΛIKΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

    

 

ΦΠΑ 24%      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

    

 

      

 
 
 

 

 Βεβαιώνω ότι  η  προσφορά μου ισχύει για  8  (οκτώ) μήνες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή 
της.  
 
 
Τόπος …………………..  Ημερομηνία ………………………. 
 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς   

 

ΠΡΟΣ  

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του …………………………………………………. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της Διακήρυξης ....../2020 για τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους προμήθειας  διαφόρων ειδών ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΗΣΗΣ για τις ανάγκες των «Μονάδων Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω»  Ιωαννίνων, Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης , Δυτικής Θεσσαλονίκης και  Κοζάνης  . 
 

ΝΑΙ  

 
 

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

ΝΑΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
ΝΥΚΤΟΣ 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
 

ΝΑΙ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
 

ΝΑΙ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

ΝΑΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
ΝΥΚΤΟΣ 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

ΝΑΙ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
ΝΥΚΤΟΣ 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
 

ΝΑΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
ΝΥΚΤΟΣ 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
 

ΝΑΙ 

 

 

  

Βεβαιώνω ότι  η  προσφορά μου ισχύει για 8 (μήνες) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της. 
 Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή 
των ως άνω προμηθειών . 
 
Τόπος …………………..  Ημερομηνία ………………………. 
 
Υπογραφή                                                                       Ο Προσφέρων 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα  Εγγυητικής  Επιστολής Καλής Εκτέλεσης   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: Προς: Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» (οδός Μαυρομματαίων αριθ. 43 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10434  - ΑΦΜ 

090193521 - Δ’ ΔΟΥ Αθηνών )  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της/ των Ομάδα/ες  …………………………………………………………..……… του 
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Τμήματος /ων ………………………………………………………………………………………../ της υπ’ αριθ .................... 
σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ διαφόρων ειδών ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ για τις ανάγκες των 
«Μονάδων Διαμερισμάτων  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών 
και άνω»  Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης , Δυτικής Θεσσαλονίκης και  Κοζάνης ”, σύμφωνα 
με την (αριθμό/ημερομηνία) ....../2020 Διακήρυξη της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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