
 

 

 

 

 

Μυτιλήνη, 27/10/2022 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.  ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 16418 
Διεύθυνση: 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
 ΠΡΟΣ: 1. ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 
Τηλ. Επικ.: +30 22510 45577 (εσωτ. 4)   2. ΑΦΟΙ Δ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΟΕ  
E-mail: procurement@iliaktida-amea.gr   3. Ι ΣΑΜΙΩΤΗΣ-Μ ΣΑΜΙΩΤΟΥ ΟΕ 
Ιστοσελίδα: http://iliaktida-amea.gr/   4. ΤΑΡΑΝΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πληροφορίες: Ρόκου Ίρις   5. ΤΟΠΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΕ 
 Καραμανώλη Δέσποινα    
 Χατζηλάμπρου Βασιλική - Κωνσταντίνα    

 

Πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  
κατ’ άρθρο 29 του Ν.4412/16, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την 
προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στις δομές φιλοξενίας 
ασυνόδευτων ανήλικων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., με κωδικό του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 15800000-6 (διάφορα 
προϊόντα διατροφής), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατό 
σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα 

εννέα λεπτών (147.447,59€), μη συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου 
Φ.Π.Α. 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 

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

 τον ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»,  

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

 τον  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 
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 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

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

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,  

 τον ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

 τον ν.3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 
66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) 
των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς», 

 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

 τον ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 1, 2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

 τον ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 
επ., 

 το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 
 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
 το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 
 την υπ΄ αριθμ.64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 την με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

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





 

 

3 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 την υπ’ αριθ. 82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/9-8-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, 

 την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» [Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014)], 

 τον οδηγό εφαρμογής μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων του 
Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, 

 τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

 τις διατάξεις του ν. 2741/99, Φ.Ε.Κ. 199 τ .Α΄/ 28-09-1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», 

 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά, 

 τον Κανονισμό αρ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει, 

 την ΥΑ 278701/2005 - ΦΕΚ Β'/726/30.5.2005 «Μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων 
ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ (άρθρο 5) και 90/675/ΕΟΚ και 
σε εκτέλεση των Αποφάσεων υπ’ αριθ. 2003/24/ΕΚ, 2004/292/ ΕΚ και 2005/123/ΕΚ της 
Επιτροπής», όπως κάθε φορά ισχύει, 

 το ν. 3526/2007, Φ.Ε.Κ. 24 τ. Α΄/ 09-02-2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και 
συναφείς διατάξεις», τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 
87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της 
Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της 
Επιτροπής, 
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 τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 
2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 τη νομοθεσία (Εθνική και Ενωσιακή), που αφορά στην μεταφορά τροφίμων ζωικής προέλευσης 
(ιδίως όσον αφορά στη μεταφορά του κρέατος και των προϊόντων του, όπως και των αλιευμάτων 
και των αλιευτικών προϊόντων), καθώς και την υγειονομική διάταξη (Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017) που 
εφαρμόζεται στα λοιπά τρόφιμα, 

 τον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης, όπως ισχύει σήμερα, 
 την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων νωπών 
και μακράς διάρκειας για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
στη Μυτιλήνη (NUTS EL411) για την περίοδο υλοποίησης έως τις 30-11-2023, 

 το άρθρο 26 (Επιλογή των διαδικασιών), παρ. 2, σημείο β του Ν4412/16, σύμφωνα με το οποίο οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στην ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση (άρθρο 29, του Ν.4412/16) ή στον ανταγωνιστικό διάλογο (άρθρο 30, του 
Ν.4412/16), εφόσον έπειτα από ανοικτή διαδικασία, υποβάλλονται μόνο μη κανονικές ή 
απαράδεκτες1 προσφορές, 

 τον υπ’ αριθ. 38/2022 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 170874, 
για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για τις 
ανάγκες των φιλοξενούμενων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε., 

 το με αριθ. 22REQ011128570/2022-08-23 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια των τροφίμων 
νωπών και μακράς διάρκειας, 

 την υπ’ αριθ. 22REQ011128629/2022-08-23, 46η-22.08.2022 (θέμα 1ο) Απόφαση της Διοίκησης με 
την οποία εγκρίθηκαν: 

• η διενέργεια του υπ’ αριθ. 38/2022 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με Α/Α 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 170874,  

• η εισήγηση από την επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών για θέματα τροφοδοσίας, όπως 
εκείνη ορίστηκε με την υπ’αρ.1η/03-01-2022/Θέμα 1ο απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., αναφορικά με τις προδιαγραφές των ειδών,  

• οι όροι της υπ’ αριθ. 38/2022 διακήρυξης και  

• η σύνθεση των επιτροπών του διαγωνισμού (επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ή/και 
αιτήσεων συμμετοχής, επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου), 

• το υπ’ αριθ. 1ο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 170874, σύμφωνα με το οποίο τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 (Βρεφικές Τροφές 
και Κρέμες), 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι), 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής), 4 

 
1 Σύμφωνα με το άρθρο 2 [Ορισμοί - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρα 2 και 33 παρ. 1 εδάφιο έκτο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)], παρ. 45 του Ν.4412/16, «ως “απαράδεκτες προσφορές” νοούνται όσες υποβάλλονται από 
προσφέροντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης». 
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(Μακράς Διαρκείας - Ροφήματα και Καφέδες), 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Πρωινού), 7 (Τυριά, 
Τυροκομικά και Αλλαντικά), 8 (Μπαχαρικά), 9 (Ξηροί Καρποί), 13 (Φρούτα και Λαχανικά), 14 
(Λαχανικά, Κατεψυγμένα), 15 (Είδη Άρτου και Ζύμες), 16 (Είδη Άρτου και Κατεψυγμένα) και 18 
(Ψάρια, Κατεψυγμένα) του διαγωνισμού κηρύχθηκαν άγονα λόγω απαράδεκτων προσφορών, 
καθώς η συνολική τιμή του εκάστοτε τμήματος υπερέβαινε τον προϋπολογισμό της 
αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης [άρθρο 2 (Ορισμοί), παρ. 45 του Ν.4412/16], 

• την υπ’ αριθ. 56η/20-10-2022 (θέμα 1ο) απόφαση της Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε το από 20-
10-2022 πρώτο πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την αποσφράγιση, τον 
έλεγχο και την αξιολόγηση των κατατεθειμένων φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» για τον ανοιχτό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (α/α) 
38/2022 και μοναδικό κωδικό συστήματος ΑΔΑΜ 22PROC011129201 για την προμήθεια τροφίμων 
νωπών και μακράς διάρκειας στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στις 
δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., στο πλαίσιο της δράσης 
«Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: "Λειτουργία Δομών 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - 2022"», με κωδικό ΟΠΣ 5163939, στο «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων 
Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
την προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, βάσει του άρθρου 29 του Ν.4412/16, 
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με πρόσκληση των ακόλουθων εταιριών ανά ΤΜΗΜΑ, δια της συλλογής 
έντυπων σφραγισμένων προσφορών: 
 

ΤΜΗΜΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες) 
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 

ΤΜΗΜΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι) 
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 

ΤΜΗΜΑ 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής) 
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 

ΤΜΗΜΑ 4 (Μακράς Διαρκείας - Ροφήματα και Καφέδες) 
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 

ΤΜΗΜΑ 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Πρωινού)  
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΑΦΟΙ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΟΕ, με ΑΦΜ 091375283 
3. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 

ΤΜΗΜΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά) 
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 
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ΤΜΗΜΑ 8 (Μπαχαρικά)  
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 

ΤΜΗΜΑ 9 (Ξηροί Καρποί) 
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 

ΤΜΗΜΑ 13 (Φρούτα και Λαχανικά) 
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΠΑΛΗ ΙΚΕ, με ΑΦΜ 999690928 

ΤΜΗΜΑ 14 (Λαχανικά, Κατεψυγμένα)   
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 

ΤΜΗΜΑ 15 (Είδη Άρτου και Ζύμες)  
1. Ι.ΣΑΜΙΩΤΗΣ - Μ.ΣΑΜΙΩΤΟΥ ΟΕ, με ΑΦΜ 082302047 

ΤΜΗΜΑ 16 (Είδη Άρτου και Κατεψυγμένα) 
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 

ΤΜΗΜΑ 18 (Ψάρια, Κατεψυγμένα) 
1. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 
2. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169 

Πίνακας 1 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 15800000-6 (διάφορα προϊόντα διατροφής) και συμπληρωματικών CPV. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα ζητούμενα είδη, τα οποία διαχωρίζονται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ, 
ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα 
εννέα λεπτών (147.447,59€), μη συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α.: 
 

Πίνακας 2 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΚΑΤΑ CPV 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

15884000-8 ΤΜΗΜΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες)  1.819,74 
15800000-6 ΤΜΗΜΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)  12.282,46 
15812100-4 ΤΜΗΜΑ 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής)  20.801,22 
15860000-4 ΤΜΗΜΑ 4 (Μακράς Διαρκείας - Ροφήματα και Καφέδες)  1.597,28 
15813000-0 ΤΜΗΜΑ 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Πρωινού)  16.725,50 
03140000-4 ΤΜΗΜΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά)  21.558,50 
15872000-1 ΤΜΗΜΑ 8 (Μπαχαρικά)  4.430,89 
03220000-9 ΤΜΗΜΑ 9 (Ξηροί Καρποί)  3.792,75 
15300000-1 ΤΜΗΜΑ 13 (Φρούτα και Λαχανικά) 45.257,35 
15331170-9 ΤΜΗΜΑ 14 (Λαχανικά, Κατεψυγμένα)   4.675,00 
15810000-9 ΤΜΗΜΑ 15 (Είδη Άρτου και Ζύμες)  5.995,30 
15810000-9 ΤΜΗΜΑ 16 (Είδη Άρτου και Κατεψυγμένα)  6.869,60 
15221000-3 ΤΜΗΜΑ 18 (Ψάρια, Κατεψυγμένα) 1.642,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Καθαρή αξία) 147.447,59 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδονται στα επόμενα 
κεφάλαια και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης. 

Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά σε ένα ή περισσότερα τμήματα, 
καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα που αναφέρονται στο αντίστοιχο τμήμα, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος έχει προσκληθεί να καταθέσει προσφορά για το εν λόγω τμήμα (βλ. 
Πίνακας 1). Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα προϊόντα του τμήματος δε θα γίνονται αποδεκτές. 

Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για κάποιο 
τμήμα της παρούσας σύμβασης, δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας για τα υπόλοιπα. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τα τμήματα στον ίδιο ή σε διαφορετικούς 
προσφέροντες. 

Υπενθυμίζεται στους υποψήφιους ότι στην περίπτωση που η προσφερόμενη συνολική τιμή ενός τμήματος 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής για το εν λόγω τμήμα, η προσφορά του 
οικονομικού φορέα για το συγκεκριμένο τμήμα θα θεωρηθεί «απαράδεκτη» βάσει του άρθρου 2 [Ορισμοί 
- Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρα 2 και 33 παρ. 1 εδάφιο έκτο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)]. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά 
τμήμα, αποκλειστικά βάσει τιμής (χωρίς Φ.Π.Α.), με απόλυτη προτεραιότητα όλα τα προϊόντα του εν 
λόγω τμήματος να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση και ο 
προϋπολογισμός της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε ανωτέρω (βλ. Πίνακας 2), 
να μην υπερβαίνεται. 

Σε περίπτωση που κατατεθούν ισότιμες προσφορές, ήτοι προφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές. 

Η διάρκεια της εκάστοτε σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της έως την 30η Νοεμβρίου 2023, 
εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να 
προβεί οποτεδήποτε πριν τις 30-11-2023 σε αιτιολογούμενη έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον 
ανάδοχο και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του 
δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2022-2023, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι 
την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. Εάν η συμβατική αξία δεν 
αναλωθεί μέχρι το τέλος του ορισμένου στην παρούσα πρόσκληση χρόνου, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, χωρίς 
αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και με τους ίδιους όρους. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών είναι η Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 
15:00. Σύμφωνα με το άρθρο 121 (Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των 
ορίων), παρ. 1, σημείο β του Ν. 4412/2016 «Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση […] η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων που 
έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες». 

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ. στο 
κτίριο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ.81100, Μυτιλήνη, παρουσία της 
αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης. 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 

Τόπος Υποβολή Προσφοράς 
Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής 
Προσφορών 

Ημερομηνία 
Αποσφράγισης 

Προσφορών 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 1ο χλμ. 
Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, 
Τ.Κ.81100, Μυτιλήνη 

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022 και 
ώρα 15:00 

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022 και 
ώρα 10:00π.μ. 

 
Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 1.1: Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας για τις ανάγκες των 
φιλοξενουμένων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., στο πλαίσιο 
της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: "Λειτουργία Δομών 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - 2022"», που έχει λάβει κωδικό MIS 5163939, στο πλαίσιο του «ΤΠΑ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» και του Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών 
Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται συνοπτικά στον παρακάτω κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 15800000-6 (διάφορα προϊόντα διατροφής) και διαιρούνται σε δεκατρία (13) 
τμήματα. Τα τμήματα, τα είδη, όπως και οι εκτιμώμενες ποσότητες του κάθε είδους, αναφέρονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

15884000-8 ΤΜΗΜΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες)      

15884000-8 1 Φρουτόκρεμα ΚΙΛΟ 10 

15884000-8 2 Μπισκοτόκρεμα ΚΙΛΟ 20 

15884000-8 3 Φαρίν λακτέ ΚΙΛΟ 2 

15612220-9 4 Ρυζάλευρο / βανίλια ρυζάλευρο ΚΙΛΟ 15 

15884000-8 5 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.1 ΚΙΛΟ 40 

15884000-8 6 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.2 ΚΙΛΟ 2 

15884000-8 7 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.3 ΚΙΛΟ 2 

15884000-8 8 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.4 ΚΙΛΟ 2 

15884000-8 9 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας βιολογικό ΚΙΛΟ 2 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)      

03212220-8 1 Φασόλια μέτρια (σακί) ΚΙΛΟ 400 

03212211-2 2 Φακή ψιλή (σακί) ΚΙΛΟ 500 

03212212-9 3 Ρεβίθια (σακί) ΚΙΛΟ 400 

03211300-6 4 Ρύζι κίτρινο (Α' ποιότητας) ΚΙΛΟ 5100 

03211300-6 5 Ρύζι λευκό (Α' ποιότητας) ΚΙΛΟ 50 

03211300-6 6 Ρύζι μπασμάτι ΚΙΛΟ 20 

15600000-4 7 Πλιγούρι ΚΙΛΟ 70 

03212220-8 8 Φασόλια γίγαντες (σακουλάκι) ΚΙΛΟ 10 

03212220-8 9 Φάβα πράσινη συσκευασμένη (σακουλάκι) ΚΙΛΟ 20 

03212220-8 10 Φάβα κίτρινη συσκευασμένη (σακουλάκι) ΚΙΛΟ 30 

03212220-8 11 Φασόλια μαυρομάτικα (σακουλάκι) ΚΙΛΟ 10 
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15851100-9 12 Μακαρόνια Σπαγγέτι Νο 6 ΚΙΛΟ 1500 

15851100-9 13 Μακαρόνι Κοφτό ΚΙΛΟ 1 

15851100-9 14 Μακαρόνι Κριθαράκι (μέτριο) ΚΙΛΟ 500 

15851100-9 15 Μακαρόνι Τρυπητό (για παστίτσιο) Νο 2 ΚΙΛΟ 10 

15851100-9 16 Μακαρόνι Βίδες - Τριβελάκι ΚΙΛΟ 300 

15851100-9 17 Μακαρόνι Πένες ΚΙΛΟ 550 

15851100-9 18 Μακαρόνι Φιδές ψιλός ΚΙΛΟ 120 

15812100-4 ΤΜΗΜΑ 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής)    

15511600-9 1 Συμπυκνωμένο Γάλα ΚΙΛΟ 200 

15511600-9 2 Συμπυκνωμένο Γάλα, άνω των 6 μηνών ΚΙΛΟ 5 

15511600-9 3 Ρόφημα γάλακτος, άνω των 2 ετών ΚΙΛΟ 5 

15612190-9 4 Αλεύρι αυτοδιογκούμενο (αλεύρι που φουσκώνει μόνο του/ τύπου φαρίνα) ΚΙΛΟ 400 

15612210-6 5 Αλεύρι καλαμποκιού ΚΙΛΟ 100 

15800000-6 6 Άμυλο αραβοσίτου (Κορν Φλάουρ) ΚΙΛΟ 25 

15612150-7 7 Αλεύρι για τσουρέκι ΚΙΛΟ 50 

15612130-1 8 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) ΚΙΛΟ 1000 

15625000-5 9 Σιμιγδάλι ψιλό  ΚΙΛΟ 40 

15625000-5 10 Σιμιγδάλι χονδρό ΚΙΛΟ 20 

15800000-6 11 Σιρόπι με άρωμα μελιού (Υποκατάστατο μελιού) ΚΙΛΟ 100 

15800000-6 12 Σιρόπι (διάφορες γεύσεις, όπως βύσσινο, φράουλα κ.ά.) ΚΙΛΟ 60 

15511210-8 13 Γάλα μακράς διάρκειας ΤΕΜΑΧΙΟ 12000 

15511210-8 14 Γάλα μακράς διάρκειας 0% ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

15898000-9 15 Μαγιά ξηρή (φακελάκι) ΚΙΛΟ 8,00 

15800000-6 16 Σκόνη Αρτοποιίας - Μπέικιν Πάουντερ (φακελάκι) ΚΙΛΟ 25 

15800000-6 17 Μαγειρική Σόδα ΚΙΛΟ 25 

15800000-6 18 Μίγμα για κρέμα ζαχαροπλαστικής (με γεύση βανίλια) ΚΙΛΟ 30 

15800000-6 19 Μίγμα για κρέμα ζαχαροπλαστικής (με γεύση σοκολάτα) ΚΙΛΟ 10 

15512900-9 20 Υποκατάστατο κρέμας σαντιγί (σε κουτί) ΚΙΛΟ 80 

15500000-3 21 Γάλα ζαχαρούχο συμπυκνωμένο ΚΙΛΟ 100 

15831000-2 22 Ζάχαρη Άχνη ΚΙΛΟ 20 

15831000-2 23 Ζάχαρη Κρυσταλλική ΚΙΛΟ 2000 

15830000-5 24 Γλυκαντικό Στέβια ΚΙΛΟ 10 

15800000-6 25 
Έτοιμο μίγμα για κρέμα με βάση το άμυλο καλαμποκιού (τύπου Άνθος αραβοσίτου, 
με γεύση βανίλια) 

ΚΙΛΟ 6 

15800000-6 26 
Έτοιμο μίγμα για κρέμα με βάση το άμυλο καλαμποκιού (τύπου Άνθος αραβοσίτου, 
με γεύση σοκολάτα) 

ΚΙΛΟ 4 

15332240-8 27 Σκόνη παρασκευής ζελέ (όλες οι γεύσεις) ΚΙΛΟ 10 

15332200-6 28 Μαρμελάδα (όλα τα φρούτα, ενδεικτικά ροδάκινο, φράουλα, κ.α.) ΚΙΛΟ 200 

15332261-1 29 Φυστικοβούτυρο  ΚΙΛΟ 25 

15431200-0 30 Ταχίνι (πολτός σουσαμιού) ΚΙΛΟ 5 

15842100-3 31 Κουβερτούρα (72% κακάο) ΚΙΛΟ 30 
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15842310-8 32 Κεράσι γλυκό του κουταλιού ΚΙΛΟ 5 

15620000-0 33 Χωνάκι παγωτού, από βάφλα ΤΕΜΑΧΙΟ 5000 

15800000-6 34 Χρώμα ζαχαροπλαστικής βρώσιμο ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

15800000-6 35 Ζελατίνη σε σκόνη ΚΙΛΟ 1 

15860000-4 ΤΜΗΜΑ 4 (Μακράς Διαρκείας - Ροφήματα και Καφέδες)    

15861000-1 1 Καφές Ελληνικός ΚΙΛΟ 1 

15861000-1 2 Καφές φίλτρου ΚΙΛΟ 1 

15861200-3 3 Νες Καφέ (Χωρίς καφεΐνη - Decaffeinated) ΚΙΛΟ 20 

15841000-5 4 Κακάο σκόνη ΚΙΛΟ 15 

15840000-8 5 Σοκολάτα ρόφημα ΚΙΛΟ 20 

15865000-9 6 Χαμομήλι (σακουλάκι) ΚΙΛΟ 5 

15865000-9 7 Χαμομήλι (φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΟ 45 

15865000-9 8 Τήλιο (φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

15864100-3 9 Πράσινο Τσάι (φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

15864100-3 10 Τσάι μαύρο (φακελάκια) ΤΕΜΑΧΙΟ 300 

15813000-0 ΤΜΗΜΑ 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Πρωινού)      

15811300-9 1 Κρουασάν με γέμιση κρέμας κακάο με φουντούκι ή με γέμιση σοκολάτα ΚΙΛΟ 1800 

15811300-9 2 Κρουασάν διάφορες γεύσεις ΚΙΛΟ 1 

15820000-2 3 Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας ή βανίλιας ΚΙΛΟ 40 

15820000-2 4 Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας ή βανίλιας ΚΙΛΟ 40 

15820000-2 5 Μπισκότα τύπου Petit-Beurre (πτι-μπερ) ΚΙΛΟ 150 

15820000-2 6 Πραλίνα φουντουκιού   ΚΙΛΟ 10 

15820000-2 7 Πραλίνα φουντουκιού ΚΙΛΟ 400 

15820000-2 8 Σοκοφρέτες  ΚΙΛΟ 150 

15312300-1 9 Πατατάκια ΚΙΛΟ 350 

15312300-1 10 Πατατάκια ΚΙΛΟ 100 

15821100-0 11 Αλμυρά μπισκότα (κρακεράκια) ΚΙΛΟ 51 

15821100-0 12 Αλμυρά μπισκότα ολικής (κράκερς, τύπου Cream Crackers) ΚΙΛΟ 10 

03211900-2 13 Παστέλι ΚΙΛΟ 10 

15813000-0 14 Μπάρα δημητριακών ΚΙΛΟ 100 

03211000-3 15 Δημητριακά  τύπου corn flakes (απλά) ΚΙΛΟ 40 

03211000-3 16 Δημητριακά τύπου corn flakes (με σοκολάτα) ΚΙΛΟ 150 

15615000-2 17 Νιφάδες βρώμης (τύπου Quaker) ΚΙΛΟ 20 

03140000-4 ΤΜΗΜΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά)      

15131000-5 1 Πάριζα ΚΙΛΟ 40 

15131000-5 2 Γαλοπούλα καπνιστή (σε φέτες) ΚΙΛΟ 1000 

15540000-5 3 Gouda σε φέτες ΚΙΛΟ 1000 

15543000-6 4 Gouda τριμμένο συσκευασμένο ΚΙΛΟ 350 

15542300-2 5 Τυρί «φέτα  ΠΟΠ» ΚΙΛΟ 300 

15551300-8 6 Έδεσμα (Μη γαλακτοκομικό προϊόν) ΚΙΛΟ 1500 

15551300-8 7 Επιδόρπιο γιαουρτιού, παιδικό ΚΙΛΟ 10 
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15530000-2 8 Φυτικό μαγειρικό λίπος και λιπαρές ύλες για επάλειψη ΚΙΛΟ 200 

15530000-2 9 Βούτυρο (Γαλακτική λιπαρή ύλη) ΚΙΛΟ 200 

15872000-1 ΤΜΗΜΑ 8 (Μπαχαρικά)      

15872200-3 1 Κάρυ (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 50 

15872200-3 2 Μπούκοβο καυτερό (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 30 

15872200-3 3 Κανέλα ξύλο (συσκευασμένη) ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 4 Κανέλα τριμμένη (συσκευασμένη) ΚΙΛΟ 5 

15872100-2 5 Πιπέρι μαύρο (συσκευασμενο) ΚΙΛΟ 70 

15872000-1 6 Ρίγανη ΚΙΛΟ 10 

15872000-1 7 Δυόσμος ΚΙΛΟ 5 

15872000-1 8 Βασιλικός ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 9 Πιπέρι τσίλι (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 20 

15872200-3 10 Πάπρικα γλυκιά (συσκευασμένη) ΚΙΛΟ 30 

15872200-3 11 Γαρύφαλο τριμμένο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 12 Γαρύφαλο ολόκληρο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 1 

15872200-3 13 Μοσχοκάρυδο τριμμένο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 20 

15872200-3 14 Μπαχάρι ολόκληρο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 20 

15872200-3 15 Μπαχάρι τριμμένο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 10 

15872200-3 16 Κύμινο (συσκευασμένο) ΚΙΛΟ 30 

15872000-1 17 Δάφνη ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 18 Βανιλίνη (άρωμα βανίλιας) ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 19 Ξινό ΚΙΛΟ 50 

15872200-3 20 Μαχλέπι ΚΙΛΟ 0,5 

15872200-3 21 Αμμωνία ΚΙΛΟ 0,5 

03220000-9 ΤΜΗΜΑ 9 (Ξηροί Καρποί)      

15872200-3 1 Σουσάμι ΚΙΛΟ 20 

15332410-1 2 Σταφίδα  ΚΙΛΟ 120 

15332310-0 3 Καρύδια ΚΙΛΟ 130 

15332310-0 4 Αμύγδαλα  ΚΙΛΟ 10 

15332310-0 5 Αμύγδαλο φιλέ ΚΙΛΟ 15 

15332410-1 6 Χουρμάδες ΚΙΛΟ 370 

03222334-3 7 Δαμάσκηνα ΚΙΛΟ 10 

03211200-5 8 Καλαμπόκι για pop-corn (ποπ-κορν) ΚΙΛΟ 30 

15872200-3 9 Ινδοκάρυδο ΚΙΛΟ 20 

15332310-0 10 Φυστίκια αράπικα ΚΙΛΟ 30 

15812100-4 11 Τρουφα σοκολατένια ΚΙΛΟ 30 

15812100-4 12 Τρουφα χρωματιστή ΚΙΛΟ 10 

15300000-1 ΤΜΗΜΑ 13 (Φρούτα και Λαχανικά) 

03212100-1 1 Πατάτες καθαρές ΚΙΛΟ 7000 

03221113-1 2 Κρεμμύδια μεσαία ΚΙΛΟ 3500 

03221000-6 3 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 550 

03221250-3 4 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 350 

03221230-7 5 Πιπεριές ΚΙΛΟ 800 

03221230-7 6 Πιπεριές Φλωρίνης ΚΙΛΟ 600 
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03221230-7 7 Πιπεριές καυτερές ΚΙΛΟ 50 

03221240-0 8 Ντομάτες  ΚΙΛΟ 5000 

03221112-4 9 Καρότα ΚΙΛΟ 700 

03221000-6 10 Πράσα ΚΙΛΟ 50 

03221000-6 11 Λάχανο λευκό ΚΙΛΟ 850 

03221000-6 12 Λάχανο κόκκινο ΚΙΛΟ 10 

03221420-6 13 Κουνουπίδι ΚΙΛΟ 80 

03221000-6 14 Σέλινο ΚΙΛΟ 50 

03221000-6 15 Τζίντζερ ΚΙΛΟ 1 

03221260-6 16 Μανιτάρια πλευρώτους ΚΙΛΟ 10 

03221260-6 17 Μανιτάρια agaricus ΚΙΛΟ 5 

03221000-6 18 Παντζάρια (βολβός και φύλλα) ΚΙΛΟ 10 

03222000-3 19 Καρπούζι ΚΙΛΟ 4000 

03222111-4 20 Μπανάνες ΚΙΛΟ 14000 

15332180-9 21 Πεπόνι ΚΙΛΟ 200 

03222321-9 22 Μήλα κόκκινα ΚΙΛΟ 2500 

03222321-9 23 Μήλα Jonagold ΚΙΛΟ 20 

03222321-9 24 Μήλα Granny Smith ΚΙΛΟ 200 

03222321-9 25 Μήλα Starking ΚΙΛΟ 10 

03222313-0 26 Φράουλες ΚΙΛΟ 250 

03222220-1 27 Πορτοκάλια για χυμό ΚΙΛΟ 5000 

03222220-1 28 Πορτοκάλια για φαγητό ΚΙΛΟ 10 

03222210-8 29 Λεμόνια ΚΙΛΟ 800 

03222340-8 30 Σταφύλια (όλα τα είδη) ΚΙΛΟ 1000 

03222322-6 31 Αχλάδια  ΚΙΛΟ 700 

03222000-3 32 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 400 

03222332-9 33 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 400 

03222331-2 34 Βερίκοκα ΚΙΛΟ 200 

03222000-3 35 Κάστανα ΚΙΛΟ 1 

03222118-3 36 Ακτινίδια ΚΙΛΟ 50 

03222240-7 37 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 800 

03222333-6 38 Κεράσια ΚΙΛΟ 300 

03221000-6 39 Κρεμμύδια φρέσκα ΤΕΜΑΧΙΟ 130 

03221000-6 40 Σκόρδα μεσαία ΤΕΜΑΧΙΟ 1300 

03221270-9 41 Αγγούρια ΤΕΜΑΧΙΟ 7000 

03221000-6 42 Μαϊντανός  ΤΕΜΑΧΙΟ 200 

03221000-6 43 Άνιθος ΤΕΜΑΧΙΟ 110 

03221310-2 44 Μαρούλι ΤΕΜΑΧΙΟ 1500 

03221000-6 45 Δυόσμος ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

03221000-6 46 Ρόκα φρέσκια  ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

15331170-9 ΤΜΗΜΑ 14 (Λαχανικά, Κατεψυγμένα)       

15331170-9 1 Αρακάς (κατεψυγμένος) ΚΙΛΟ 400 

15331170-9 2 Φασολάκια (κατεψυγμένα) ΚΙΛΟ 350 

15331170-9 3 Μπάμιες (κατεψυγμένες) ΚΙΛΟ 250 

15331170-9 4 Μπάμιες μικρές (κατεψυγμένες) ΚΙΛΟ 10 

15331170-9 5 Ανάμεικτα Λαχανικά (κατεψυγμένα) ΚΙΛΟ 300 
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15331170-9 6 Σπανάκι (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 300 

15331170-9 7 Καλαμπόκι (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 50 

15811500-1 8 Φύλλο ζύμης σφολιάτας – ψιλό φύλλο πίτσας  (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 200 

15811500-1 9 Φύλλο ζύμης κρούστα  (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 100 

15812000-3 10 Κανταίφι (κατεψυγμένο) ΚΙΛΟ 30 

15810000-9 ΤΜΗΜΑ 15 (Είδη Άρτου και Ζύμες)      

15811100-7 1 Άρτος  σε συσκευασία  ΚΙΛΟ 1100 

15821110-3 2 Φρυγανιές ΚΙΛΟ 35 

15800000-6 3 Τριμμένη φρυγανιά ΚΙΛΟ 80 

15811500-1 4 Ψωμί για τοστ (νωπό) ΚΙΛΟ 1500 

15811500-1 5 Ψωμί για τοστ ολικής (νωπό) ΚΙΛΟ 20 

15811500-1 6 Ψωμάκι στρογγυλό τύπου burger (νωπό) ΚΙΛΟ 60 

15812000-3 7 Τσουρέκι ΚΙΛΟ 20 

15812000-3 8 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 50 

15812000-3 9 Κουραμπιέδες ΚΙΛΟ 50 

15810000-9 ΤΜΗΜΑ 16 (Είδη Άρτου και Κατεψυγμένα)      

15811500-1 1 Αραβική πίτα συσκευασμένη (νωπή) ΚΙΛΟ 1500 

15811500-1 2 Ελληνική πίτα για σουβλάκι (κατεψυγμένη)  ΚΙΛΟ 2000 

15811500-1 3 Πίτα τορτίγια ολικής ΚΙΛΟ 20 

15221000-3 ΤΜΗΜΑ 18 (Ψάρια, Κατεψυγμένα)     

03311210-7 1 Βακαλάος (κατεψυγμένος) ΚΙΛΟ 10 

03311110-6 2 Γλώσσες (κατεψυγμένες) ΚΙΛΟ 280 

03312300-2 3 Καλαμαράκι ροδέλα (κατεψυγμένα) ΚΙΛΟ 2 

03312300-2 4 Σουπιά ροδέλα (κατεψυγμένη) ΚΙΛΟ 2 

15241700-6 5 Ψαροκροκέτες (κατεψυγμένες) ΚΙΛΟ 50 

Πίνακας 3 

Άρθρο 1.2: Είδος διαδικασίας – Τεκμηρίωση 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 [Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)], παρ. 2, σημείο β 
του ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στην ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο […] όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία, 
έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβάλλονται μόνο μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές. 
[…] οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτείται να δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης, εφόσον στη διαδικασία 
περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες οι οποίοι […] κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, και μόνον αυτούς». Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, παρ. 4, σημείο β «Απαράδεκτες προσφορές 
θεωρούνται συγκεκριμένα:[…] όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως 
καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης». 

Οι συμβάσεις θα ανατεθούν με την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατ’ άρθρο 29 του 
Ν.4412/16, καθότι κατά τον υπ’ αριθ. 38/2022 ανοικτό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
170874 και μοναδικό κωδικό συστήματος ΑΔΑΜ 22PROC011129201, τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και 
Κρέμες), 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι), 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής), 4 (Μακράς 
Διαρκείας - Ροφήματα και Καφέδες), 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Πρωινού), 7 (Τυριά, Τυροκομικά και 
Αλλαντικά), 8 (Μπαχαρικά), 9 (Ξηροί Καρποί), 13 (Φρούτα και Λαχανικά), 14 (Λαχανικά, Κατεψυγμένα), 15 
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(Είδη Άρτου και Ζύμες), 16 (Είδη Άρτου και Κατεψυγμένα) και 18 (Ψάρια, Κατεψυγμένα) κρίθηκαν ως 
άγονα λόγω κατάθεσης απαράδεκτων προσφορών, καθότι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το 
καθένα από τα ως άνω τμήματα υπερέβαινε τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής για το εν λόγω 
τμήμα. Ως εκ τούτου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. με την υπ’ 
αριθ. 56η/20-10-2022 (θέμα 1ο) απόφαση τους ενέκριναν την προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση (άρθρο 29, του Ν.4412/16) για τα τμήματα που απέβησαν άγονα, προσκαλώντας 
ονομαστικά ανά τμήμα εκείνους τους προσφέροντες που κατέθεσαν προσφορά στο συγκεκριμένο 
τμήμα στο πλαίσιο του προαναφερθέντος ανοικτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
170874, προκειμένου να τροποποιήσουν και να επανυποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, έγκυρες και εντός 
του προϋπολογισμού προσφορές. 

Άρθρο 1.3: Χρηματοδότηση 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με κωδ. ΣΑ: 
ΝΑ356. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην πράξη: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του 
έργου: "Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - 2022"», που έχει λάβει κωδικό MIS 
5163939, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1844/27-05-2022 του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου και κωδ. ενάριθμου 2022ΝΑ35600017. Η παρούσα σύμβαση, στο «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 
παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση», χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 147.447,59€ (καθαρή αξία, δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.) 

Άρθρο 1.4: Δημοσιότητα 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://iliaktida-
amea.gr/diagonismoi/ 

 

http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 2.1: Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν οι οικονομικοί φορείς, 
όπως εκείνοι αναφέρονται ανά τμήμα στον Πίνακα 1 και σημειώνονται και ακολούθως προς διευκόλυνση: 
 

1. Για το ΤΜΗΜΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί φορείς α. 
ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με 
ΑΦΜ 132922169. 

2. Για το ΤΜΗΜΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί φορείς α. 
ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με 
ΑΦΜ 132922169. 

3. Για το ΤΜΗΜΑ 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί 
φορείς α. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΤΑΡΑΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169. 

4. Για το ΤΜΗΜΑ 4 (Μακράς Διαρκείας - Ροφήματα και Καφέδες), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί 
φορείς α. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΤΑΡΑΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169. 

5. Για το ΤΜΗΜΑ 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Πρωινού), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί φορείς α. 
ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624, β. ΑΦΟΙ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΟΕ, με ΑΦΜ 
091375283 και γ. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169. 

6. Για το ΤΜΗΜΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί φορείς α. 
ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με 
ΑΦΜ 132922169. 

7. Για το ΤΜΗΜΑ 8 (Μπαχαρικά), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί φορείς α. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169. 

8. Για το ΤΜΗΜΑ 9 (Ξηροί Καρποί), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί φορείς α. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 132922169. 

9. Για το ΤΜΗΜΑ 13 (Φρούτα και Λαχανικά), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί φορείς α. ΑΙΓΑΙΟΝ – 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΠΑΛΗ ΙΚΕ, με ΑΦΜ 
999690928. 

10. Για το ΤΜΗΜΑ 14 (Λαχανικά, Κατεψυγμένα), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί φορείς α. ΑΙΓΑΙΟΝ 
– ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 
132922169. 

11. Για το ΤΜΗΜΑ 15 (Είδη Άρτου και Ζύμες), έχει προσκληθεί ο οικονομικός φορέας Ι.ΣΑΜΙΩΤΗΣ - 
Μ.ΣΑΜΙΩΤΟΥ ΟΕ, με ΑΦΜ 082302047. 

12. Για το ΤΜΗΜΑ 16 (Είδη Άρτου και Κατεψυγμένα), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί φορείς α. 
ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με 
ΑΦΜ 132922169. 

13. Για το ΤΜΗΜΑ 18 (Ψάρια, Κατεψυγμένα), έχουν προσκληθεί οι οικονομικοί φορείς α. ΑΙΓΑΙΟΝ – 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 997565624 και β. ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ΑΦΜ 
132922169. 
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Άρθρο 2.2: Κατάρτιση και Υποβολή Προσφοράς 

Άρθρο 2.2.1. Τρόπος Υποβολής Προσφοράς 

Οι προσφορές προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, με ευθύνη τους, στο 
κτίριο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ.81100, Μυτιλήνη, έως την 
καταληκτική ημέρα και ώρα κατάθεσης των προσφορών, ήτοι Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο/κλειστό φάκελο. Επί του σφραγισμένου φακέλου αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού 
Προσφορά της εταιρίας ……………………..……… (επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου) 

για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας με αναθέτουσα αρχή την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022 και 

ώρα 15:00 
 

«Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της συγκεκριμένης διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης» 

 

Άρθρο 2.2.2. Περιεχόμενα προσφοράς 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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 θα 
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, καθώς και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην 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. 

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει με την προσφορά του τα ακόλουθα: 
α) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», ο οποίος φέρει την ακόλουθη ένδειξη: 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά 

της εταιρείας ……………………..……… 
για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας 

με αναθέτουσα αρχή την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
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και ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

1. την Αίτηση Υποβολής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII «ΑΙΤΗΣΗ»), ψηφιακά υπογεγραμμένη και 
συμπληρωμένη με τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή την 
επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, email), κλπ. 

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 προς απόδειξη α) της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού περιγράφονται στις παρ. 1, 
2 και 4β του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, ως ισχύει και β) ότι πληροί τα κριτήρια 
επιλογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών Ε.Ε.Ε.Σ. Οι οικονομικοί φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για τη συμπλήρωση του εντύπου “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” βρίσκονται 
αναρτημένες στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61  

3. μία υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τον οικονομικό φορέα: 
- Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  
- Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα. 
- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ.38/2022 πρόσκλησης, της οποίας 

έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 
- Τα προϊόντα που προσφέρονται συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως εκείνες 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 
4. ψηφιακά υπογεγραμμένο το έντυπο της τεχνικής προσφοράς, όπως εκείνο παρατίθεται από την 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

β) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»: 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού 
Οικονομική Προσφορά 

της εταιρείας ……………………..……… 
για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας 

με αναθέτουσα αρχή την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
 

στον οποίο εσωκλείεται ψηφιακά υπογεγραμμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
IV). Στην προσφορά αναφέρονται μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Για την οικονομική 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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προσφορά ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί αποκλειστικά το Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς που διατίθεται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). Το 
πρότυπο πρέπει να συμπληρωθεί, δηλώνοντας τα προσφερόμενα τμήματα που επιθυμεί να αναλάβει και 
αναγράφοντας την τιμή όλων των ειδών του εκάστοτε τμήματος. 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€), με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

Άρθρο 2.3: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, η 
οποία έχει συγκροτηθεί προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 
αρχής. 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 
10:00πμ. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ενιαία, σε ένα στάδιο, σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης ως εξής: 

• Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θα αποσφραγιστούν και θα μονογραφούν οι κυρίως 
φάκελοι, καθώς και οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά». 

• Η Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό, με σειρά προτεραιότητας βάσει πρωτοκόλλου, όσους 
υπέβαλαν προσφορά, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών. 

• Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά» για όσους συμμετέχοντες δεν έχουν απορριφθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. Οι οικονομικές προσφορές καταγράφονται 
στο ως άνω ενιαίο πρακτικό με τη σειρά κατάταξης των μειοδοτών, το οποίο υπογράφεται από όλα τα 
μέλη της επιτροπής. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον εκάστοτε υποψήφιο οικονομικό φορέα να συμπληρώσει 
ή να διευκρινίσει τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσει το περιεχόμενο 
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

Εάν η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα ζητούμενα αγαθά, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να διευκρινίσει την τιμή ή το κόστος που προτείνεται στην προσφορά 
του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα 
άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια σε όλους τους συμμετέχοντες, μαζί με αντίγραφο 
του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. 
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Άρθρο2.4: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στους 
προσφέροντες, όπου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), και τους καλεί να 
υποβάλουν εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία αποσφραγίζοτναι και ελέγχονται με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν.4412/2016. 
Συγκεκριμένα, υποβάλλονται τα κάτωθι αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και που 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016, ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 
που περιγράφονται στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα ο οικονομικός φορέας 
προσκομίζει: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις εκδόσεως εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ειδοποίησης του προσωρινού αναδόχου και ότι δεν έχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα 
ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, που να έχουν εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ο 
οικονομικός φορέας ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι μόνο 
τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 

Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (από ΚΕΠ, Α.Τ. ή gov.gr), στην οποία θα αναφέρονται οι 
οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και θα βεβαιώνει 
υπεύθυνα ότι δεν έχει σε κανένα άλλο οργανισμό υποχρέωση καταβολής εισφορών. Ειδικότερα στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα η υπεύθυνη δήλωση 
αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 
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3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι δεν τελούν σε καμία κατάσταση της 
περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη – μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως : 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ): 

α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική 
αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας 
(συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου απαιτείται). 

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει 
στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου 
απαιτείται. 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ): 
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α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας 
και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 
εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.: 
Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει 
στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα 
αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η. 

Για φυσικά πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Για Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα: 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας 
της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία 
τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα, το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 
ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 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 περίπτωσης ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις . Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο 
πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Διευκρίνιση: Για τις υπόχρεες για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Α.Ε.) γίνονται 
αποδεκτά τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αυτό. 

Ειδικότερα οι Συνεταιρισμοί υποβάλουν: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλουν: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 
Ένωση. 

(2) Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην 
Ένωση – Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το ίδιο 
έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά 
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τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά 
το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις 
δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην 
οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. Η ένορκη αυτή 
βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο σφραγισμένο φάκελο του υποψήφιου αναδόχου. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του ν. 4412/2016 εάν επέλθουν μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες οι υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του 
ιδίου νόμου, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά τη δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών. 

Στην εν λόγω πρόσκληση αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής εγγράφων γίνονται αποδεκτά τα 
εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 
είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (σφραγίδα Apostille), οι οποίες απορρέουν 
από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. 
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4. Πρωτότυπα έγγραφα και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή τα διαθέτει ήδη και αυτά εξακολουθούν 
να ισχύουν ή αν 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 ή που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει ήδη και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των κάτωθι πιστοποιητικών 
δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός 
τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης – πρόσκλησης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ομοίως και οι ένορκες βεβαιώσεις μπορούν να φέρουν ημερομηνία εντός 
του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης – πρόσκλησης. 

Άρθρο2.5: Κατακύρωση αποτελεσμάτων – Σύναψη σύμβασης 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου του ανωτέρω σταδίου επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
αποφαινόμενου οργάνου, η οποία κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, 
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της 
σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν 4412/2016. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 360 του ν.4412/2016. 
Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους ανάδοχους 
να προσέλθουν για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της παρούσας. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Άρθρο2.6: Λόγοι απόρριψης προσφοράς – Ματαίωση της διαδικασίας 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της προσφοράς την 
απορρίπτει σε περίπτωση που: 
α) δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω, 
β) 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 το άρθρο 3 του κεφαλαίου 2 της παρούσης 
πρόσκλησης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) είναι υπό αίρεση, 
στ) θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
ζ) παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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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 Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από 
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 3.1: 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 4% επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται 
μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, καθώς και 
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. 

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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 3.8, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.  

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

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός (1) μηνός, ήτοι μέχρι 31-12-2023. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Άρθρο 3.2: Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της ισχύος της εκάστοτε σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της έως την 30η 
Νοεμβρίου 2023, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 30-11-2023 σε αιτιολογούμενη έγγραφη καταγγελία 
της σύμβασης με τον ανάδοχο και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν 
εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2022-2023, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. Εάν 
η συμβατική αξία δεν αναλωθεί μέχρι το τέλος του ορισμένου στην παρούσα πρόσκληση χρόνου, η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης μέχρι εξάντλησης των συμβατικών 
ποσοτήτων, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και με τους ίδιους όρους. 
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Άρθρο 3.3: Χρόνος Παράδοσης Υλικών 

Η διάρκεια της ισχύος της εκάστοτε σύμβασης ορίζεται στο ως άνω 3.2 άρθρο. Ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου και 
εφόσον η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 που προβλέπονται. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τυχόν 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. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 
του ν. 4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση της 
παραγγελίας. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στο χώρο υποδοχής αυτών, ο αρμόδιος υπάλληλος του 
τμήματος τροφοδοσίας της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μαζί με τον υπεύθυνο της αποθήκης υποχρεούνται να 
συμπληρώσουν αποδεικτικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 
ποσότητα και η επωνυμία του αναδόχου. 

Άρθρο 3.4: Παραλαβή Υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει με τα επιλεγμένα είδη τους ξενώνες φιλοξενίας ανηλίκων της 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για όλο το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη σύμβαση, εκτός εάν η συμβατική 
αξία αναλωθεί νωρίτερα. 

Επισημαίνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία αφορά τμηματικές παραδόσεις κατά παραγγελία της 
αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Οι παραγγελίες των ειδών γίνονται από 
εκπρόσωπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. τουλάχιστον μία ημερολογιακή ημέρα πριν, ο οποίος καθορίζει τα 
είδη, την ποσότητα, καθώς και τον τόπο παράδοσής τους ανάλογα με τις ανάγκες της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. Η παραλαβή του εκάστοτε είδους, από την τοποθεσία που έχει υποδειχθεί, γίνεται από τον 
εκπρόσωπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ήτοι την επιτροπή παραλαβής (πρωτοβάθμια) ή/και τυχόν 
δευτεροβάθμια επιτροπή, που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος παρουσία του προμηθευτή. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 
διακρίνεται σε:  

α) μακροσκοπικό, όπου περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από 
την επιτροπή παραλαβής και  

β) εργαστηριακό, όπου, εφόσον κριθεί απαραίτητος από την επιτροπή παραλαβής, περιλαμβάνει 
χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική και τοξικολογική εξέταση που διενεργούνται σε ειδικά 
εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό 
έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής όποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ειδικότερα, ο μακροσκοπικός έλεγχος περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις υλοποίησης/παραλαβής: 

Ποσοτική παραλαβή: Η ποσοτική παραλαβή της προμήθειας των ειδών, θα γίνει από την επιτροπή 
παραλαβής και αφορά στο φυσικό έλεγχο της προμήθειας των ειδών αναφορικά με την ποσότητα του 
προσκομιζόμενου είδους. 

Ποιοτική παραλαβή: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ποσοτικής παραλαβής ακολουθεί ο 
ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων. Σε περίπτωση μη συμφωνίας με τις προδιαγραφές της παρούσας, όπως 
ισχύει με τα επ’ αυτής παραρτήματα, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
αντικατάστασης του είδους. Με την ποιοτική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προχωρεί σε 
τμηματική παραλαβή και εισήγηση πληρωμής του εκάστοτε τιμολογίου. 

Οριστική παραλαβή: Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα 
προγενέστερα στάδια της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας των τροφίμων νωπών και 
μακράς διάρκειας, όπως αναφέρεται παραπάνω για όλες τις τμηματικές παραλαβές. 
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, όπως εκείνοι περιγράφονται παραπάνω 
(μακροσκοπικό – οριστικό), ενδέχεται εντός των καθοριζόμενων χρόνων [τριάντα (30) ημέρες] να 
συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή πρωτόκολλο οριστικής απόρριψης των παραδιδόμενων 
ειδών με τυχόν παρατηρήσεις αποδοχής ή απόρριψης, ανάλογα την περίπτωση και σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής (πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια) σε 
περίπτωση απόρριψης υλικού κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το συμβατικό αντικείμενο, 

β) να παραλάβει το συμβατικό αντικείμενο με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης (άρθρο 208 του ν. 4412/2016), 

γ) να απορρίψει το συμβατικό αντικείμενο (άρθρο 213 του ν. 4412/2016). 

Η επιτροπή, εάν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να συντάξει το σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής απόρριψης των υλικών. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους σχετικούς όρους της 
σύμβασης και της παρούσης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα του υλικού για τη χρήση που προορίζεται και συνεπώς αν 
μπορεί αυτό να καλύψει τις σχετικές ανάγκες ή αν πρέπει οριστικά να απορριφθεί ολόκληρο ή μέρος 
αυτού. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, με την απόφαση του εγκρίνει ή όχι την παραλαβή του υλικού, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 208 και 213 του ν. 4412/2016. 

Επίσης η επιτροπή παραλαβής μπορεί να εισηγείται στο τμήμα προμηθειών και εν συνεχεία το τελευταίο 
στη διοίκηση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ως κατά νόμο αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο, 
σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 όσον αφορά την παραλαβή των υλικών, του άρθρου 
209 σχετικά με το χρόνο παραλαβής υλικών και του άρθρου 213 για την τυχόν απόρριψη και 
αντικατάσταση συμβατικών υλικών του ν. 4412/16. 

Ποσότητα είδους που απορρίφθηκε ή κρίθηκε παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση 
σε δευτεροβάθμια επιτροπή ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  
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Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 
ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιείται κατά 
τις εντολές της αναθέτουσας αρχής. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα 
δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του 
στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 3.5: Τρόπος Πληρωμής 

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της προμήθειας με βάση την οικονομική 
προσφορά του και τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. όπως ορίζεται κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, μετά από κάθε οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή, σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης της δράσης και με την προσκόμιση όλων των 
προβλεπόμενων από το νόμο παραστατικών (τιμολόγιο πώλησης επί πιστώσει υπέρ της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε., στο οποίο θα αναφέρεται διακριτά ο ξενώνας φιλοξενίας στον οποίο αφορά η παραγγελία) και 
δικαιολογητικών από τον ανάδοχο στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και εγκρίνουν την πληρωμή, μετά από κάθε 
τμηματική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος. Τον ανάδοχο βαρύνουν 
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), 

β) κράτηση ύψους 0,02%, υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
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λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016, 

γ) κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται 
από τον προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με 
τις νέες διατάξεις.  

Άρθρο 3.6: Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

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

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

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

Άρθρο 3.7 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την 
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί 
εγγυήσεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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Άρθρο 3.8 Τροποποίηση σύμβασης 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον συντάσσονται τροποποιητικές 
συμβάσεις μεταξύ των μερών ορίζοντας τις αλλαγές, και αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 3.9 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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 παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 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, 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας του άρθρου 24 του ν.4412/2016, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα πρόσκληση σχέδιο σύμβασης. 

Άρθρο 3.10 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις 

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 
(επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί 
κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, εφόσον δεν εξυπηρετήσει, δε φορτώσει, παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του έχει 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, ή δεν εκπλήρωσε τις λοιπές 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώθηκε με τις γραπτές εντολές της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., που 
είναι σύμφωνες με την παρούσα σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις ή υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
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προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016 [η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 
όχληση, με συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών που οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας 
προθεσμία κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών για τη συμμόρφωση. Εφόσον δε συμμορφωθεί μετά το 
πέρας της ως άνω προθεσμίας, εντός τριάντα (30) ημερών κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Πέραν της κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αιτηθεί από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα να καλύψει την οικονομική διαφορά των ειδών που 
προμηθεύτηκε από την ελεύθερη αγορά από τον επόμενο προσφέροντα. Τέλος, η απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής για κήρυξη του οικονομικού φορές ως έκπτωτου κοινοποιείται στην ΕΑΑΔΗΣΥ]. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 
φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με 
τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π, όπου:  

Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα 
αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε 
έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια 
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των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο 
οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να 
εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής. 

γ) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και να επιβληθεί 
προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων για 
έξι (6) μήνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
επιβάλλει κυρώσεις βάσει του άρθρου 207 του ν.4412/2016 και ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία 
που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

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

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, 
χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των δομών 
φιλοξενίας ανηλίκων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δε 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  
παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/16. 

Άρθρο 3.11: Υποχρεώσεις Αναδόχου 

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΄. 

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. 

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον 
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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 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. 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 
και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με 
σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 
έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η 
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

Άρθρο 3.12: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν, σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή πλήρως 
αιτιολογημένη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής. Το αίτημα για εκχώρηση/μεταβίβαση της σύμβασης 
συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο. Θα πρέπει να 
υφίσταται νόμιμη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου από συγκεκριμένο τρίτο όπως λ.χ. 
συγχώνευση με απορρόφηση. 

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη 
σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 3.13: Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην ανάθεση, την 
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στο νομό Λέσβου αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 
δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 
διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
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