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«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»                                                                                      
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                    
                                                                                                 
Ταχ. ∆/νση: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών 
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 2251022873, 2251045577 (εσωτ. 4) 
Fax : 2251045575 
Εmail: procurement@iliaktida-amea.gr 
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι : Γιαννίκος Ευστράτιος 

Ρόκου Ίρις 
Τζιάγκαλου Αναστασία                                           

 
Μυτιλήνη, 23/01/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και 
υδραυλικές εργασίες με αριθμό 17/2020 
 
 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 
81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και 
υδραυλικές εργασίες στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
για το οικονομικό έτος 2020: "ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers on Lesvos" 
που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), 
"ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που χρηματοδοτείται από τη DG HOME 
και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), "Integrated Child and Family 
Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in 
Lesvos" που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF, 3η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. 
Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5017282, που 
χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 
«Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 Δομή Σκρα 5”» που έχει 
λάβει κωδικό MIS 5041653 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης, «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΣΠΑ 2014-2020, KAtastrophe auf 
lesbos LIndern : hilfe für MEnschen am RAnde (KALI:MERA). 
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Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020, 
στις 10:00 π.μ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 
ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 
παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο 
χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της 
προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι απαραίτητο να 
ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων αγαθών. 
 
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα ακόλουθα είδη. 
 
1. ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
1.1. Αυτοκόλλητη ταινία αντιολισθητική 

Πάχος: 25mm 
Μήκος: >5m 
Χρώμα: Μαύρο 

 
1.2. Γάντια μιας χρήσεως 

Υλικό: Latex, χωρίς πούδρα  
Χρώμα: Μαύρο 
Μέγεθος: Extra Large (LX) 
Βάρος: 5,7gr 
Πάχος: Χονδρό 
Ποιότητα: Α΄ 
Ανθεκτικότητα: Ναι 
Υφή: Τραχιά 
Τεμάχια ανά συσκευασία: 100 

 
1.3. Δεματικά (tire-up) 

Υλικό: Πλαστικό 
Μήκος: 150mm 
Πλάτος: 3,6mm 
Ιδανικό για: Εξωτερική χρήση 
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Τεμάχια ανά συσκευασία: 100 
Χρώμα: Μαύρο ή άσπρο 

 
1.4. Ημι-μάσκα μιας χρήσης 

Χρώμα: Λευκό 
Στήριξη για το πρόσωπο: Ναι 
Σχήμα: Κυπελλοειδές (σκάφους) 
Βαλβίδα εκπνοής: Ναι 
Ρυθμιζόμενο έλασμα μύτης: Ναι 
Ενίσχυση πλαισίου κάτω από τη μπάρα (έλασμα) μύτης: Ναι 

 
1.5. Κλειδαριά χωνευτή 

Χρήση για: Ξύλινες πόρτες 
Κέντρο: 45mm, 2 στροφών 
Υλικό: Γαλβανιζέ 
Υποδοχή για κύλινδρο (αφαλό) ασφαλείας: Ναι 
Τύπος: Αντιστρεφόμενη (για δεξιά ή αριστερή πόρτα) 
Δυνατότητα επιλογής φοράς γλώσσας: Ναι 
Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Αντίκρισμα (κυπρί), βίδες στήριξης 

 
1.6. Κύλινδρος πόρτας 

Είδος: Απλός κύλινδρος 
Τύπος: Για όλες τις χωνευτές κλειδαριές 
Χρώμα: Χρυσό, νίκελ ή χάλκινο 
Διαστάσεις: Α25,5, Β38,5, C74mm (Παράκεντρος) 
Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: τουλάχιστον 3 κλειδιά 

 
1.7. Πόμολο πόρτας πλάκα 

Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Πύρος σύνδεσης, βίδες 
Χρώμα: Χρώμιο 

 
1.8. Πόμολο πόρτας ροζέτα 

Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Πύρος σύνδεσης, βίδες 
Χρώμα: Χρώμιο 
 

1.9. Σιλικόνη για πιστόλι 
Χρήση για: Γενική χρήση, μπάνιο, κουζίνα, πόρτα, παράθυρο, τοίχο, ξύλο, υδρορροές, σωλήνες, 
τζάμια 
Χρώμα: Διάφανο ή άσπρο 
Άοσμη: Όχι 
Χρήση με πιστόλι: Ναι 
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Συσκευασία (ml): 280ml 
Αντιμουχλική: Όχι 
Πυράντοχη: Όχι 
Με δυνατότητα βαφής: Όχι 
Γρήγορο στέγνωμα: Όχι 

 
1.10. Σιλικόνη σωληνάριο 

Χρήση: Γενική χρήση, μπάνιο, κουζίνα, πόρτα, παράθυρο, τοίχο, ξύλο, υδρορροές, σωλήνες, 
τζάμια  
Χρώμα: Διάφανο ή άσπρο 
Άοσμη: Όχι 
Συσκευασία (ml): 80ml 
Μέγιστη συρρίκνωση: 1% 
Γρήγορο στέγνωμα: Ναι 

 
1.11. Τεφλόν νήμα 

Μήκος: >150m 
Κατάλληλο για: Στεγανοποίηση / μόνωση 

 
2. ΜΠΑΝΙΟ 
2.1. Διακόπτης γωνιακός  

Μοίρες: 90ο 
Διάμετρος συνδέσμου 1: Θ ¾" 
Διάμετρος συνδέσμου 2: A ½" 
Υλικό: Ορείχαλκος 
Χρώμα: Χρώμιο 
 

2.2. Κάλυμμα λεκάνης 
Τύπος: Απλό 
Υλικό: Πλαστικό 
Χρώμα: Λευκό 
 

2.3. Μηχανισμός αέρος για καζανάκι  
Κορμός μηχανισμού: κομπλέ 2" 
Σωληνάκι σιλικόνης: 33cm 
Κουμπί (μπουτόν): Νο2  
Κωνικό λάστιχο: 2'' 
Παξιμάδι: 2"  
Διάσταση βιδών: 8cm  
Φλοτέρ: Για πλαϊνή και πυθμένα παροχή 
Υλικό: Πλαστικό ½" ρυθμιζόμενο 5-23cm  
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Μικρή πλαστική βέργα: 5cm 
Φούσκα φλοτέρ στρογγυλή: Ø90  
Βάση καζανακίου: Λάστιχο  
Εφαρμογή: Σε όλους τους τύπους καζανακίων 
 

2.4. Μηχανισμός - φλοτέρ κάθετο για καζανάκι ρυθμιζόμενο 
Σπείρωμα: ½″ 
Δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος: Ναι 
 

2.5. Μπαταρία μπανιέρας 
Τύπος εγκατάστασης: Επίτοιχη  
Υλικό: Ορείχαλκος 
Χρώμα: Χρώμιο 
Κορμός: Με ή Χωρίς τηλέφωνο και σπιράλ 
 

2.6. Μπαταρία νιπτήρα γέφυρα 
Τύπος εγκατάστασης: Επικαθήμενη, στον νιπτήρα ή τον πάγκο 
Ράμφος: Γέφυρα 
Αριθμός οπών: 2 
Υλικό: Ορείχαλκος 
Χρώμα: Χρώμιο 
 

2.7. Μπαταρία νιπτήρα επικαθήμενη 
Τύπος εγκατάστασης: Επικαθήμενη, στον νιπτήρα ή τον πάγκο 
Ράμφος: Κανονικό 
Αριθμός οπών: 1 
Υλικό: Ορείχαλκος 
Χρώμα: Χρώμιο 

 
2.8. Μπαταρία νιπτήρα επίτοιχη 

Τύπος εγκατάστασης: Επίτοιχη  
Ράμφος: Υψηλό ή κανονικό 
Ιδιότητες: Απλή ή αυτοκλειόμενη 
Υλικό: Ορείχαλκος 
Χρώμα: Χρώμιο 

 
2.9. Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ 

Ρακόρ: 1¼  
Έξοδος: Ø32  
Υλικό: Πλαστικό, εύκαμπτο 
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2.10. Σπιράλ για ντους / μπάνιο 
Μήκος: 1.5m 
Υλικό: Ανοξείδωτο 
Ποιότητα: Απλό 
Χρώμα: Χρώμιο 
 

2.11. Σπιράλ σύνδεσης νερού 
Μήκος: 30cm 
Τύπος: Βαρέως τύπου 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 35bar 
Εξωτερικό υλικό: Ορείχαλκος 
 

2.12. Σχαράκι σιφωνιού δαπέδου απλό Ø 120 
Τύπος: Απλό 
Υλικό: Επιχρωμιωμένο 
Διάμετρος: Ø120 
Χρώμα: Χρώμιο 
Εύκολη τοποθέτηση: Ναι 
Μεγάλη αντοχή: Ναι 
 

2.13. Βαλβίδα Νιπτήρος 
Υλικό: πλαστικό, inox ή πλαστικό, ορειχάλκινο 
Για τάπα από: 1¼" 
Αριθμός οδών: 1 

 
2.14. Τηλέφωνο ντους 1 λειτουργίας 

Τύπος: Παραδοσιακό 
Ρυθμιζόμενης ροής: Όχι 
Αριθμός Jets : 1 
Χρώμα: Χρώμιο 
 

2.15. Αντίσταση θερμοσίφωνα 4kW Φ12 
Ειδική εφαρμογή: 5 τρύπες 
Ισχύς: 4kW 
Ονομαστική τάση: 230V 
Τύπος: Φλάντζα γενικής χρήσης 
Τύπος σύνδεσης: Βιδωτή σύνδεση 
 

2.16. Αντίσταση θερμοσίφωνα 4kW Φ14 
Διάμετρος φλάντζας: 120mm 
Ειδική εφαρμογή: 5 τρύπες 
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Ισχύς: 4kW 
Ονομαστική τάση: 230V 
Τύπος: Φλάντζα γενικής χρήσης 
Τύπος σύνδεσης: Βιδωτή σύνδεση 

 
2.17. Θερμοστάτης θερμοσίφωνα 

Αριθμός ανοιχτών επαφών NΟ: 1 
Αριθμός κλειστών επαφών NC: 1 
Αριθμός μεταγωγικών επαφών CO: 2 
Βαθμός προστασίας (IP): IP20 
Ονομαστικό ρεύμα: 20A 
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης: Βιδωτή σύνδεση 

 
2.18. Θερμοσίφωνας 

Τύπος: Θερμοσίφωνας δαπέδου 
Χωρητικότητα: 80lt 
Ισχύς: 4kW 
Υλικό: Glass 
Ενδεικτικές διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 80x45x45cm 

 
3. ΚΟΥΖΙΝΑ 
3.1. Βάνα σφαιρική με λεβιέ Α-Θ 

Λεβιές: ½″ ίντσας 
Αρσενικό - Θηλυκό 
Ολικής ροής 

 
3.2. Κάνουλα σφαιρική 

Υλικό: Ορείχαλκος - Επινικελωμένη 
Χρώμα χειρολαβής: Μπλέ, Κόκκινο κτλ. 
Διάμετρος Σπειρώματος: ½" 
Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα με Φίλτρο 

 
3.3. Κάνουλα σφαιρική 

Υλικό: Ορείχαλκος - Επινικελωμένη 
Χρώμα χειρολαβής: Κόκκινη, Μπλε, κτλ. 
Διάμετρος Σπειρώματος: 1" 
Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα με Φίλτρο 
 

3.4. Μπαταρία κουζίνας γέφυρα 
Τύπος εγκατάστασης: Επικαθήμενη, στον νιπτήρα ή τον πάγκο 
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Τύπος: Μη αναμεικτική, η θερμοκρασία και η δοσολόγηση ροής του κρύου και του ζεστού νερού 
είναι ανεξάρτητα 
Ράμφος: Γέφυρα 
Αριθμός οπών: 2 
Υλικό: Ορείχαλκος 
Χρώμα: Χρώμιο 
Παροχή: Φίλτρο 
Διάμετρος φίλτρου (βρύσης): 40mm 
Μηχανισμός: Βαλβίδα 
Υλικό μηχανισμού: Ορείχαλκος 
Μήκος σπιράλ: 35cm 
Απόσταση εξόδου νερού από τον πάγκο: >15cm 
 

3.5. Μπαταρία κουζίνας επικαθήμενη 
Τύπος εγκατάστασης: Επικαθήμενη, στον νιπτήρα ή τον πάγκο 
Ράμφος: Κανονικό 
Αριθμός οπών: 1 
Υλικό: Ορείχαλκος 
Χρώμα: Χρώμιο 

 
3.6. Μπαταρία κουζίνας επίτοιχη 

Τύπος εγκατάστασης: Επίτοιχη  
Τύπος μπαταρίας: Αναμεικτική, με μία εντολή για το κρύο και το ζεστό νερό και ρύθμιση 
θερμοκρασίας και ροής από τη λαβή 
Υλικό: Ορείχαλκος 
Χρώμα: Χρώμιο 
Παροχή: Φίλτρο 
Διάμετρος φίλτρου (βρύσης): 35mm 
Μηχανισμός: Κεραμικός δίσκος 
Υλικό μηχανισμού: Κεραμικό 
Απόσταση εξόδου νερού από τον τοίχο: 17cm 
 

3.7. Σιφόνι διπλού νεροχύτη 
Με εξαγωγή πλυντηρίου 
Ρακόρ: 2 x 1¼  
Έξοδος: Ø50  
Υλικό: Πλαστικό, εύκαμπτο 

 
3.8. Σιφόνι μονού νεροχύτη 

Ρακόρ: 1 ½   
Έξοδος: Ø40  
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Υλικό: Πλαστικό 
 
3.9. Βαλβίδα νεροχύτη 

Υλικό: Πλαστικό, inox 
Διάμετρος: Ø70 

 
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 
ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και 
την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» και 
«περιγραφή» του κάθε είδους (η τιμή αφορά στην αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η 
περιγραφή αφορά στην ποιότητα, τη σύνθεση και την εμπορική ονομασία του προϊόντος). 
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο 
προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να επιστρέψει τα χρήματα. Επίσης, 
αν για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν δεν καλύπτει τις ανάγκες της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η τελευταία 
διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής της αγοράς εντός ενός (1) μηνός, αρκεί το προϊόν να είναι 
αχρησιμοποίητο ή εντός της αρχικής του συσκευασίας, στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το 
παρέλαβε ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια). 
 
Χρονική διάρκεια προμήθειας ειδών: Η προμήθεια των ειδών ορίζεται για το διάστημα από τη 
σύναψη σύμβασης μέχρι και τις 30-06-2020, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της προσφοράς 
έως και 31-12-2020 εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως και τα δύο μέρη. Επισημαίνεται ότι η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2020 σε έγγραφη 
καταγγελία της σύμβασης με τον προμηθευτή και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να 
καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2020, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώσει μέχρι και την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει 
της εν λόγω σύμβασης. 
Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. 
Σε κάθε περίπτωση, εάν τα είδη δεν είναι ετοιμοπαράδοτα πρέπει να μπορούν να παραδοθούν στην 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα δήλωσης της ανάγκης στον 
προμηθευτή.  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στη διεύθυνση 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, 
81100, Μυτιλήνη ή σε χώρους που θα υποδεικνύει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  
 
Ποσότητα: Η ποσότητα που απαιτείται δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει των 
αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του τρέχοντος έτους (2020). 
 
Προϋπολογιζόμενο κόστος προμήθειας: Το κόστος για την προμήθεια αναλωσίμων, όπως εκείνα 
αναφέρονται ανωτέρω, ανέρχεται σε περίπου 8.332,24€ συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου 
Φ.Π.Α. 
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Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€) 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων. Σε 
περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά. 

 Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενου προϊόντος. 
 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων 
για τυχόν ανοιγμένες ή αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να 
παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου 
είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας και ειδικώς στην περίπτωση που κάποιο 
κιβώτιο παραδοθεί κατεστραμμένο, σχισμένο ή ανοιγμένο, εκείνο δε θα παραλαμβάνεται, αλλά 
θα επιστρέφεται στον προμηθευτή. 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Κάθε προσφέρων πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών. 

 Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται  στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 
Μυτιλήνης - Λουτρών) ή σε χώρους που θα υποδεικνύει ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος 
Προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.,  εντός μίας (1) ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας. 

 Ο προμηθευτής δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Τα προσωπικά στοιχεία των προσφοροδοτών δε θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, πέρα 
από (ενδεχομένως) τον χρηματοδότη του προγράμματος ή/και άλλες Δημόσιες Αρχές στο πλαίσιο 
έκτακτων ή τακτικών ελέγχων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Συνεπώς, η τήρηση των στοιχείων και 
των προσφορών των προσφοροδοτών είναι εμπιστευτική και δε κοινοποιείται σε άλλο 
προμηθευτή ή ακόμη και σε υπαλλήλους της εταιρίας μας οι οποίοι δε σχετίζονται με τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Επισημαίνεται ότι για τους διαγωνισμούς που 
υπόκεινται στο νόμο 4412/16 ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας. 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε 
απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των 
προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι 
προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε 
εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις 
προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές 
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ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη 
στους προμηθευτές ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 
 
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές ή 
τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και 
εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που 
υποβάλλεται από τους προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν 
αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές 
πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 
κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 
συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 
γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 
προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 
οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 
τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο 
ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 
προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή προμηθευτή: Οι προσφορές θα εξεταστούν για το σύνολο των ζητηθέντων ειδών. Συνεπώς, 
η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα αποδεχθεί μόνο εκείνες τις προσφορές που περιλαμβάνουν το σύνολο 
των ειδών. Κάθε προϊόν που αναφέρεται στην προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τις 
προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.  
Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει του συνολικού κόστους τους. Ο προμηθευτής που 
ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή, θα 
επιλέγεται και θα του ανατίθεται η σύμβαση. 
Ο προμηθευτής δύναται να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, για την 
παραστατικότερη περιγραφή των ειδών. 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά. 
 
Χρέωση Τιμολογίων: 

 Οι παραγγελίες θα σημειώνονται μέσω e-mail στον προμηθευτή ή θα ενημερώνονται από τον 
αρμόδιο υπάλληλο του τεχνικού τμήματος και θα διαχωρίζονται ανά πρόγραμμα. Τα τιμολόγια 
θα εκδίδονται ξεχωριστά, ανάλογα με το πρόγραμμα κάλυψης του εκάστοτε κόστους και θα 
παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παράδοση των ειδών, με αιτιολογία τον εκάστοτε 
ξενώνα φιλοξενίας που αφορά η υπηρεσία. 

 Σε περίπτωση που έχει παραδοθεί εκ παραδρομής λάθος προϊόν, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, με την παράδοση του σωστού είδους, 
θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο. 
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Πληρωμή: 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή που θα 
αναφέρεται στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου για την προμήθεια ειδών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή των 
προγραμμάτων. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την υπηρεσία. 
 
Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα 
κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και 
την Τετάρτη 05-02-2020. 
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 
δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/, χωρίς 
να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
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