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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 446

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νέα Ιωνία, σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε ΕΚΤΑΚΤΗ 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο 
του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-
presence (www.epresence.gov.gr).
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ.55ηΠρ./55ηΣυν./28354/16-11-2022 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου. 
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1)Χατζησαββίδη 
Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 απόφαση Δημάρχου, 2) 
Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 3) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 4)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 
5) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος . 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Σακκαλόγλου Αγγελική, 
Καναβός Μιλτιάδης,  Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το 
γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα,  με την υπ’ αριθμ,  55ηΠρ./55ηΣυν./28354/16-11-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου.

Ο λόγος σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, είναι προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες 
υπογραφής των σχετικών συμφωνητικών και να μην χαθεί χρόνος περιμένοντας την επόμενη τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι 
α) η ασφάλεια των οχημάτων λήγει στις 05/12/2022 και 
β) η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού (η οποία καθυστέρησε λόγω του άγονου) κρίνεται απαραίτητη 
για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ..
Τη σύγκληση και συζήτηση του θέματος ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αποδέχονται ΟΜΟΦΩΝΑ 
οι 5 (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής.

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που αφορά στην: «Κατάρτιση ή μη 
των όρων της Πρόσκλησης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση 
των ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ τα οποία προέκυψαν κατόπιν του διενεργηθέντος Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων 
υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.».
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ.28351/16-11-2022 εισήγηση από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής:

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010), με τίτλο: 
«Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 
(Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α΄/12-10-2020) και κυρίως την παρ. 1 περ. (στ’) & (ζ’), καθώς και το άρθρο 100 
αναφορικά με τις Προγραμματικές Συμβάσεις.

2. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) και ιδίως το 
άρθρο 36, το άρθρο 106 και την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 32, όπου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: 
«Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά 
ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι 
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κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την 
προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της (...)». 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/08-06-2006).

4. Την αριθ. πρωτ. 1600/30-05-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων [Ε.Π.] της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απηύθυνε πρόσκληση στους Ο.Τ.Α. όλης 
της χώρας και στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα αυτών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μέσω της 
υποβολής κάποιας στοχευμένης πρότασης, προκειμένου να  ενταχθούν -  χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 10: «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών 
& Υποδομών Υγείας».

5.  Την αριθ. 232/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΑΔΑ: 68ΧΖΩΚΥ-9ΞΣ), 
αναφορικά με την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης - χρηματοδότησης στην ανωτέρω πρόσκληση, 
υπό τον τίτλο:  «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες».

6.  Την αριθ. 3128/29-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Α17Λ7-Ξ01) απόφαση ένταξης - χρηματοδότησης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα [Ε.Π.] «Αττική 2019 - 2020», της Πράξης: «Αναβάθμιση υποδομών των 
Βρεφονηπιακών / Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νέας Ιωνίας» με κωδικό ΟΠΣ5030689.

7.  Την αριθ. πρωτ. 21447/11-09-2020 (αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου Νέας Ιωνίας) Προγραμματική 
Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας (Φορέας Υλοποίησης) και του Νομικού Προσώπου: «Κέντρο 
Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας» [ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας], 
αναφορικά με την άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης (project) από τον Φορέα 
Υλοποίησης (Δήμος Νέας Ιωνίας) για λογαριασμό του Κύριου του Έργου & Φορέα Λειτουργίας 
(«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»).

8.  Την αριθ. 963/19-03-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΨΧΩΨ7Λ7- ΧΒΤ), με την οποία 
τροποποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση υποδομών των Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Νέας Ιωνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030689 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

9.  Το αριθ. πρωτ. 2976/07-10-2021 έγγραφο  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 
Αττικής, με το οποίο παρέχεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών Διακήρυξης και τη διαδικασία 
σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υπο-έργο «Αναβάθμιση υποδομών των 
Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νέας Ιωνίας» ΑΑ 1 της Πράξης «Αναβάθμιση 
υποδομών των Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νέας Ιωνίας» με κωδικό ΟΠΣ 
«5030689», συνολικού προϋπολογισμού 82.558,92 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα και με τη Λ. II.2_8 - 
Λίστα Ελέγχου Διακήρυξης που είναι καταχωρημένη στο ΟΠΣ με Α/Α 13490-1.0/04-10-2021.

10.Τη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. διαβιβαστικού εγγράφου: 5186/25-02-
2021), αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών 
των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας 
(«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου Νέας Ιωνίας, εκτιμώμενης αξίας 66.579,77 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (15.979,15 
ευρώ), ήτοι συνολικής δαπάνης 82.558,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

11.Την αριθ. 488/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6898ΩΚΥ-8ΕΡ) περί έγκρισης: 
α)των τεχνικών προδιαγραφών και της μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 
διαβιβαστικού εγγράφου: 5186/25-02-2021), στο σύνολό της, β) των όρων της αριθ. πρωτ. 30813/23-
12-2021 Διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών 
των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας 
(«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου Νέας Ιωνίας.

12.Την αριθ. πρωτ. 30813/23-12-2021 Διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009836610), αναφορικά με την 
προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & 
Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου 
Νέας Ιωνίας με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.eprocurement.gov.gr, λαμβάνοντας Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό : 149254.

13.Το γεγονός ότι κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης αποτέλεσε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ [για τα είδη των 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3 & 6, ήταν δυνατό να υποβληθούν προσφορές και ανά (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ, στην περίπτωση 
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δε αυτή, ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζόταν και πάλι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά (χαμηλότερη τιμή), αλλά ανά (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ]. 

14. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση ύψους 
5.325,80 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 69.6699.0001 με τίτλο: «Προμήθεια εκπαιδευτικών κατασκευών 
παιδικών σταθμών» και ποσό ύψους 39.195,16 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 69.7133.0001 με τίτλο: 
«Προμήθεια επίπλων και σκευών», του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους [2022] του 
«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», με τις εκδοθείσες 70/08-02-2022 Α.Α.Υ. (για τον Κ.Α. 69.6699.0001) & [71/08-02-2022, 
72/08-02-2022 & 73/08-02-2022 //για τον Κ.Α. 69.7133.0001)] Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Α.Α.Υ.), οι οποίες αφού καταρτίσθηκαν και εγκρίθηκαν από τον ΠΟΥ [Προϊστάμενο Οικονομικών 
Υπηρεσιών], υπεγράφησαν από την Πρόεδρο του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», η οποία ενέκρινε τη δαπάνη και 
διέθεσε τη σχετική πίστωση σε βάρος των ανωτέρω Κ.Α. Εν συνεχεία, έλαβαν αριθμούς πρωτ.: 
674/08-02-2022 (70/08-02-2022  Α.Α.Υ.), 675/08-02-2022 (71/08-02-2022 Α.Α.Υ.), 676/08-02-2022 
(72/08-02-2022 Α.Α.Υ.) & 677/08-02-2022 (73/08-02-2022 Α.Α.Υ.), βεβαιώθηκε η συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, καταχωρήθηκε η αντίστοιχη πίστωση στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α 1, 1, 2, & 3 αντίστοιχα, καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων [Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ] λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22REQ010022478 
[εγκεκριμένο αίτημα] και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο [Πρόγραμμα Διαύγεια] λαμβάνοντας ΑΔΑ: 
65Ο7ΟΡΑΧ-ΝΩ3.

15. Την αριθ. 124/12-04-2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΑΔΑ: ΡΠ18ΩΚΥ-
ΛΒΨ & ΑΔΑΜ: 22AWRD010741313) με την οποία, μεταξύ άλλων, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την προμήθεια 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών 
Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») ορίζοντας, ως οριστικό 
ανάδοχο:

- για το ΤΜΗΜΑ 2 (εκπαιδευτικές κατασκευές Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών) → 
ποσού κατακύρωσης ύψους 3.541,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι 
συνολικού ποσού κατακύρωσης 4.390,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

- για το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.1 (μικρά και μεσαία έπιπλα) → ποσού κατακύρωσης ύψους 27.523,00 
ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικού ποσού κατακύρωσης 34.128,52 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

- για το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.2 (μεγάλα έπιπλα) → ποσού κατακύρωσης ύψους 2.090,00 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικού ποσού κατακύρωσης 2.591,60 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» με διακριτικό τίτλο: «CAMELINO» και στοιχεία 
επικοινωνίας: Αραβησσός Γιαννιτσών, Τ.Κ. 581 00,  τηλ.: 23820. 99273, 23820.99673 & E - mail: 
info@camelino.gr. 

16. Την αριθ. 367/04-10-2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΑΔΑ: 9484ΩΚΥ-
ΚΔΛ) με την οποία: α) τα ΤΜΗΜΑΤΑ: 1, 4, 5, 6 & το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ: 3.3 του εν λόγω Διαγωνισμού, 
χαρακτηρίστηκαν ως ΑΓΟΝΑ, καθόσον δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον - συμμετοχή από κάποιον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν υποβλήθηκε για αυτά κάποια προσφορά, β) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάδειξη αναδόχων για τα ως άνω 
ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΑ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.795,77 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 39.426,75 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

17. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/4577/28.08.2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), όπου, μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι η επιλογή του ενδεδειγμένου κάθε 
φορά τρόπου ανάθεσης ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ μιας διαγωνιστικής διαδικασίας 
επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής, υπό την αίρεση ότι αυτή 

mailto:info@camelino.gr
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[Αναθέτουσα Αρχή] λαμβάνει μέριμνα ώστε να πληρούνται οι εκ του νόμου τασσόμενες 
προϋποθέσεις.

18. Το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. δδ’ του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15-09-2011) με το οποίο 
ορίζεται ότι για μια δημόσια σύμβαση «κάτω των ορίων», δεν υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
αιτήματος προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου η τελευταία να παράσχει «σύμφωνη γνώμη» για την 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

19. Τις διατάξεις του άρθρου 36 ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση για τις 
Αναθέτουσες Αρχές να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης: 
www.eprocurement.gov.gr σε όλα τα στάδια σύναψης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, με 
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων [30.000,00] ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.).

20. Το αριθ. πρωτ. 3264/07-09-2022 έγγραφο της Προέδρου του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας 
Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») προς το Δήμο Νέας Ιωνίας, με το οποίο υποδεικνύονται δυνητικά 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στους οποίους μπορεί να αποσταλεί σχετική πρόσκληση περί 
υποβολής οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο ανάθεσης των ανωτέρω ΑΓΟΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 
(διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).

21. Το γεγονός ότι ως χρόνος έναρξης μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση παρ. 2α του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λογίζεται η ημερομηνία αποστολής της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής 
σε διαπραγμάτευση προς τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ 

ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ: 

Καταρτίζει ή μη τους όρους της Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών αναφορικά με τα ΑΓΟΝΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΑ [1, 4, 5, 6 & 3.3] του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & 
Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», εκτιμώμενης αξίας 31.795,77 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού ύψους 39.426,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως έχουν 
στο κατωτέρω συνημμένο σχέδιο :

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Τέλος ο κ. Πρόεδρος διαβάζει τη διακήρυξη διαγωνισμού ενημερώνοντας τα μέλη  και καλεί το Σώμα 
να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμ.28351/2022 εισήγηση ,
3. Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ.28351/2022 εισήγηση,
4. Την πρόσκληση υποβολής προσφορών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

Καταρτίζει τους όρους της Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών αναφορικά με τα ΑΓΟΝΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΑ [1, 4, 5, 6 & 3.3] του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & 
Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», εκτιμώμενης αξίας 31.795,77 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού ύψους 39.426,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως έχουν 
στο κατωτέρω συνημμένο σχέδιο :

                           
Καταχωριστέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία, .... 2022 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: .....

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση     : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου   
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία  
Πληροφορίες  : Ν. Τζες
Τηλέφωνο    : 213 2000459, 456, 451
E-mail    : procurement@neaionia.gr

mailto:procurement@neaionia.gr
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») 
[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»] 

Άξονας προτεραιότητας 10: «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών & 
Υποδομών Υγείας», 

Πράξη: Αναβάθμιση υποδομών των Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νέας Ιωνίας» 

CPV: 39515100-6 : «Κουρτίνες», 37520000-9: «Παιδικά παιχνίδια», 39161000-8: «Έπιπλα παιδικού σταθμού», 
39221000-7: «Εξοπλισμός μαγειρείου», 42513290-4: «Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός», 39713430-6: 
«Ηλεκτρικές σκούπες», 39711300-2: «Ηλεκτροθερμικές συσκευές», 42959000-3: «Πλυντήρια πιάτων 
επαγγελματικού τύπου», 39220000-0: «Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα 
τροφοδοσίας», 42512200-0: «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου», 37535200-9: 
«Εξοπλισμός παιδικής χαράς», 39711130-9: «Ψυγεία», 39711120-6: «Καταψύκτες», 42716120-5: «Πλυντήρια 
ρούχων», 39522120-4: «Τέντες», 09331100-9: «Ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή θερμότητας», 30191000-4: 
«Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα».

ΑΔΑ: 6ΛΝΩΩΚΥ-ΤΧ5
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Δήμος Νέας Ιωνίας 

[Φορέας Υλοποίησης]
Αναθέτουσες Αρχές

Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας 
«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»

[Φορέας Λειτουργίας]
Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 

Κωδ. ΣΑΕΠ0851. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ Έργου: 2019ΕΠ08510098
Άξονας προτεραιότητας Νο10: «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και 

Υποδομών Υγείας» 
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» 

Πράξη  «Αναβάθμιση υποδομών των Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Νέας Ιωνίας»

Ακολουθούμενη Διαδικασία ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 (παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016)
_ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_

Στοιχεία επικοινωνίας 
αρμόδιου υπαλλήλου:

[για  πληροφορίες, αναφορικά 
με διοικητικά θέματα 

(υποβολή προσφορών, 
δικαιολογητικά κ.α.) που 

αφορούν τη διενεργούμενη 
διαδικασία]

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών -
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

Κεντρικό Δημαρχιακό Κατάστημα 
(Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 142 34 - Νέα Ιωνία), 1ος όροφος

Αρμόδιος υπάλληλος: κος Νικόλαος Τζες
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.2000459, 456, 451

E-mail: procurement@neaionia.gr

Στοιχεία επικοινωνίας 
αρμόδιας υπάλληλου:

[για  πληροφορίες - ζητήματα  
αναφορικά με θέματα 

εκτέλεσης της σύμβασης, 
(τεχνικά χαρακτηριστικά 

ειδών,  προθεσμίες 
παράδοσης, διαδικασία 
τιμολόγησης κ.λπ.)  που 

αφορούν τη διενεργούμενη 
διαδικασία]

Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας
 («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»)

(Γαληνού 2 & Αγίας Όλγας, 142 34 - Νέα Ιωνία), 1ος όροφος
Αρμόδια υπάλληλος: κα Πηνελόπη Ρεβεζά 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.2724761
E-mail: kevrefo@otenet.gr & p.reveza@neaionia.gr 

Αντικείμενο της σύμβασης - εκτιμώμενη αξία
Αντικείμενο της παρούσας δημόσιας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (είδη 
ιματισμού, έπιπλα, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, κλιματιστικά μηχανήματα, όργανα & παιχνίδια 
παιδικών χαρών, οικιακές συσκευές, εξοπλισμός εξωτερικών χώρων, τέντες, θερμοσίφωνες, είδη 
γραφείου) για την αναβάθμιση των υποδομών (και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών) του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») 
του Δήμου Νέας Ιωνίας. Τη διαδικασία τη διενεργεί ο Δήμος Νέας Ιωνίας (Φορέας Υλοποίησης) για 
λογαριασμό του Νομικού Προσώπου: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας» (Φορέας 
Λειτουργίας), σε συνέχεια της μεταξύ των ανωτέρω Φορέων συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης 
(αριθ. πρωτ. 21447/11-09-2020). 

Είδος διαδικασίας 

mailto:procurement@neaionia.gr
mailto:kevrefo@otenet.gr
mailto:p.reveza@neaionia.gr
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Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την ανάδειξη αναδόχων για τα ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΑ, 
τα οποία προέκυψαν κατόπιν διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», 
για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & 
Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»).
Η σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016, ήτοι μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 31.795,77 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), 39.426,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Ειδικότερα, η σύμβαση επιμερίζεται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ & (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ 4 - Ηλεκτρικές  επαγγελματικές συσκευές
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ

1.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ 
ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.365 ΛΙΤΡΩΝ)

42513290-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2.820,00 2.820,00

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 39713430-6 ΤΕΜΑΧΙO 1 306,00 306,00

3. ΠΑΤΑΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 39221000-7 ΤΕΜΑΧΙO 1 1.000,00 1.000,00

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 39711300-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2.100,00 6.300,00
5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 42959000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.620,00 1.620,00
6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 210,00 420,00

7. ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
39220000-0

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.240,00 1.240,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 13.706,00
Φ.Π.Α. 24% 3.289,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.995,44

ΤΜΗΜΑ 5 - Κλιματιστικά μηχανήματα
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ

1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
INVERTΕR 12.000 BTU ΤΕΜΑΧΙΟ 7 460,00 3.220,00

2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
INVERTΕR 9.000 BTU

42512200-0 

ΤΕΜΑΧΙO 3 322,00 966,00

ΤΜΗΜΑ 1 - Είδη ιματισμού
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ
1. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 39515100-6 ΜΕΤΡΟ 59,10 14,70 868,77

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 868,77
Φ.Π.Α. 24% 208,51

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.077,28

(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.3 -  Έπιπλα (μεγάλα)
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ

1. ΠΑΓΚΟΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ - 
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 39221000-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.120,00 1.120,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.120,00
Φ.Π.Α. 24% 268,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.388,80

ΑΔΑ: 6ΛΝΩΩΚΥ-ΤΧ5
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.186,00
Φ.Π.Α. 24% 1.004,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.190,64

(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 6.1. - Παιχνίδια παιδικής χαράς εξωτερικού χώρου
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ

1.
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4,2 x 3,3 μέτρα) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2.340,00 2.340,00

2. ΜΠΑΟΥΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
37535200-9

ΤΕΜΑΧΙO 1 43,00 43,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.383,00
Φ.Π.Α. 24% 571,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.954,92

(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 6.2. - Λοιπός εξοπλισμός εξωτερικού χώρου
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ
1. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ (160 τ.μ.) 37535200-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3.200,00 3.200,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.200,00
Φ.Π.Α. 24% 768,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.968,00

(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 6.3 - Λοιπός εξοπλισμός οικιακών συσκευών 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ

1. ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ (ΜΕΙΚΤΗΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 136 ΛΙΤΡΩΝ) 39711130-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 200,00 200,00

2. ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ - ΜΠΑΟΥΛΟ 39711120-6 ΤΕΜΑΧΙO 1 203,00 203,00

3. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 42716120-5 ΤΕΜΑΧΙO 1 360,00 360,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 763,00
Φ.Π.Α. 24% 183,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 946,12

(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 6.4 - Τέντες
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ
1. ΤΕΝΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 τ.μ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2.260,00 2.260,00

2. ΤΕΝΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 28 τ.μ.) ΤΕΜΑΧΙO 1 570,00 570,00

3. ΤΕΝΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40 τ.μ.)

39522120-4

ΤΕΜΑΧΙO 1 970,00 970,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.800,00

Φ.Π.Α. 24% 912,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.712,00

(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 6.5 - Ηλιακός θερμοσίφωνας 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ
1. ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 09331100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.650,00 1.650,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.650,00
Φ.Π.Α. 24% 396,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.046,00

ΑΔΑ: 6ΛΝΩΩΚΥ-ΤΧ5
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(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 6.6 - Πλαστικοποιητής εγγράφων 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ
1. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 30191000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 119,00 119,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 119,00
Φ.Π.Α. 24% 28,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 147,56

Χρηματοδότηση της Σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), Κωδ. ΣΑΕΠ0851. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ Έργου: 2019ΕΠ08510098. Η σύμβαση 
περιλαμβάνεται στον άξονα προτεραιότητας: Νο10: «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας» της Πράξης: «Αναβάθμιση υποδομών των Βρεφονηπιακών/Παιδικών 
Σταθμών του Δήμου Νέας Ιωνίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3128/29-10-2019 (ΑΔΑ:Ψ9Α17Λ7-Ξ01) του 
Περιφερειάρχη Αττικής και έχει λάβει κωδικό: MIS5030689. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση ύψους 5.325,80 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 69.6699.0001 με τίτλο: «Προμήθεια εκπαιδευτικών κατασκευών παιδικών σταθμών» και 
ποσό ύψους 39.195,16 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 69.7133.0001 με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων και 
σκευών», του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους [2022] του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», με τις 
εκδοθείσες 70/08-02-2022 Α.Α.Υ. (για τον Κ.Α. 69.6699.0001) & [71/08-02-2022, 72/08-02-2022 & 73/08-
02-2022 //για τον Κ.Α. 69.7133.0001)] Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), οι οποίες αφού 
καταρτίσθηκαν και εγκρίθηκαν από τον ΠΟΥ [Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών], υπεγράφησαν από 
την Πρόεδρο του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», η οποία ενέκρινε τη δαπάνη και διέθεσε τη σχετική πίστωση σε βάρος 
των ανωτέρω Κ.Α. 
Εν συνεχεία, έλαβαν αριθμούς πρωτ.: 674/08-02-2022 (70/08-02-2022  Α.Α.Υ.), 675/08-02-2022 (71/08-
02-2022 Α.Α.Υ.), 676/08-02-2022 (72/08-02-2022 Α.Α.Υ.) & 677/08-02-2022 (73/08-02-2022 Α.Α.Υ.), 
βεβαιώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, καταχωρήθηκε 
η αντίστοιχη πίστωση στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α 1, 1, 2, & 3 αντίστοιχα, 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων [Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ] λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ: 22REQ010022478 [εγκεκριμένο αίτημα] και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο [Πρόγραμμα Διαύγεια] 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: 65Ο7ΟΡΑΧ-ΝΩ3.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Θεσμικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Η εκτέλεση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και ιδίως:
- τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) και ιδίως το 
άρθρο 36, το άρθρο 106 και την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 32, όπου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Η 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, 
εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι 
διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της (...)»,
- την αριθ. πρωτ. 21447/11-09-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας (Φορέας 
Υλοποίησης) και του Νομικού Προσώπου: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας» 
[ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Φορέας Λειτουργίας],

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  31.795,77
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ Φ.Π.Α. ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ   7.630,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.426,75

ΑΔΑ: 6ΛΝΩΩΚΥ-ΤΧ5
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- τη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. διαβιβαστικού εγγράφου: 5186/25-02-
2021), σχετικά με την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών 
των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας 
(«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου Νέας Ιωνίας,
- την αριθ. πρωτ. 30813/23-12-2021 Διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009836610), αναφορικά με την 
προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & 
Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου Νέας 
Ιωνίας με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.eprocurement.gov.gr, λαμβάνοντας Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό : 149254,
- το γεγονός ότι κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης αποτέλεσε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ [για τα είδη των 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3 & 6, ήταν δυνατό να υποβληθούν προσφορές και ανά (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ, στην περίπτωση δε 
αυτή, ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζόταν και πάλι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά (χαμηλότερη τιμή), αλλά ανά (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ],
- την αριθ. 367/04-10-2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΑΔΑ: 9484ΩΚΥ-
ΚΔΛ) με την οποία: α) τα ΤΜΗΜΑΤΑ: 1, 4, 5, 6 & το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ: 3.3 του διενεργηθέντος Διαγωνισμού, 
χαρακτηρίστηκαν ως ΑΓΟΝΑ, καθόσον δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον - συμμετοχή από κάποιον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν υποβλήθηκε για αυτά κάποια προσφορά, β) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάδειξη αναδόχων για τα ως άνω 
ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΑ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.795,77 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 39.426,75 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
- την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/4577/28.08.2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), όπου, μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι η επιλογή του ενδεδειγμένου κάθε φορά τρόπου 
ανάθεσης ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ μιας διαγωνιστικής διαδικασίας επαφίεται στην 
διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής, υπό την αίρεση ότι αυτή [Αναθέτουσα Αρχή] 
λαμβάνει μέριμνα ώστε να πληρούνται οι εκ του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις,
 - το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. δδ’ του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15-09-2011) με το οποίο 
ορίζεται ότι για μια δημόσια σύμβαση «κάτω των ορίων», δεν υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
αιτήματος προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου η τελευταία να παράσχει «σύμφωνη γνώμη» για την 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
- το γεγονός ότι ως χρόνος έναρξης μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της παρ. 2α 
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λογίζεται η ημερομηνία αποστολής της πρώτης πρόσκλησης 
συμμετοχής σε διαπραγμάτευση προς τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών, διενέργεια διαδικασίας 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: 
www.promitheus.gov.gr, του ως άνω Συστήματος.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η ..... και ώρα ...... και ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η ...... και ώρα ....., η οποία αποτελεί και την 
ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερεις [4] εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την ...... και ώρα .......

1.6 Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ......

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΛΝΩΩΚΥ-ΤΧ5
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

ΑΔΑ: 6ΛΝΩΩΚΥ-ΤΧ5
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι τα ακόλουθα:

α) το Συμφωνητικό,
β) η παρούσα πρόσκληση, με τα Παραρτήματα αυτής που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος ως 
εξής:

 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» - η οικεία μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» - το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ» - το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς,

γ) η Οικονομική Προσφορά του/των αναδόχου/χων (συμπεριλαμβανομένων των λοιπών αποδεικτικών 
μέσων -δικαιολογητικών κατακύρωσης),
δ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος.

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο: 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη & κωδικό 
πρόσβασης) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής πληροφοριών - διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών - διευκρινήσεων για την κατάρτιση των προσφορών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 
για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών που τυχόν έγιναν.

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

Τροποποίηση των όρων της διαδικασίας (π.χ. αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και Τεχνικά Φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
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 σε άλλη γλώσσα (αγγλική), χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με το Δήμο Νέας Ιωνίας, καθώς και μεταξύ αυτής και των αναδόχων, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσας διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (παρ. 2α του άρθρου 
32 του ν. 4412/2016, διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), έχουν 
συγκεκριμένοι δυνητικά ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι υποδείχτηκαν με το αριθ. πρωτ. 
3264/07-09-2022 έγγραφο της Προέδρου του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας 
(«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»). Ειδικότερα, σχετική πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς, θα αποσταλεί 
στους ως κάτωθι αναφερόμενους οικονομικούς φορείς:

ΤΜΗΜΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

(ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ - ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

για το ΤΜΗΜΑ 1
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

(Αναξαγόρα 19, Τ.Κ. 142 31, Νέα Ιωνία, 
E-mail: info@xionoula.gr)

για το (ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 3.3
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(Χλόης 77, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση, 
E-mail: kostas@kfilippou.gr)

για το ΤΜΗΜΑ 4

Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
(11ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Κερκύρας 12, Τ.Κ. 144 52, 

Μεταμόρφωση, 
E-mail: info@estiasi.com)

για το ΤΜΗΜΑ 5
για το (ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.1
για το (ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.2
για το (ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.3

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(Ζωοδόχου Πηγής 28, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, 

E-mail: info@hbm-solutions.gr)

για το (ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.4
ΜΙΧΑΛΗΣ Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

(Ερμού 86, Τ.Κ. 105 54, Μοναστηράκι Αθήνα, 
E-mail: info@tento-stor.gr)

για το (ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.5

για το (ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.6

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(Ζωοδόχου Πηγής 28, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, 

E-mail: info@hbm-solutions.gr)

2.2.2 Εγγυήσεις

Για την έγκυρη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται, από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της οποίας 
ορίζεται σε δύο [2] τοις εκατό [%], υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου 

ΑΔΑ: 6ΛΝΩΩΚΥ-ΤΧ5
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Φ.Π.Α., του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΟΣ που συμμετέχουν (με τη σχετική στρογγυλοποίηση). 
Πιο συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 (υπολογιζόμενη 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ 1 17,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 3.3 22,00 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 4 274,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 5 83,00 ευρώ

 (ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.1 47,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.2 64,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.3 15,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.4 76,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.5 33,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.6 2,00 ευρώ

Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 

Επίσης, για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, από τους αναδόχους, η παροχή Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό τέσσερα [4] τοις εκατό [%] επί της εκτιμώμενης αξίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 
σύμβασης που τους ανατέθηκε (με τη σχετική στρογγυλοποίηση), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται πριν ή και κατά την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού Συμφωνητικού. Ειδικότερα:

ΤΜΗΜΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 (υπολογιζόμενη 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ 1 34,00 ευρώ

(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 3.3  44,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 4 548,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 5 167,00 ευρώ

 (ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.1 95,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.2 128,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.3 30,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.4 152,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.5 66,00 ευρώ
(ΥΠΟ) ΤΜΗΜΑ 6.6 4,00 ευρώ

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη1 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (Ε.Ε. C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

1 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο Ε.Ε.Ε.Σ. σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του Ε.Ε.Ε.Σ. αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις.
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ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 
προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 
(απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του 
Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν 
αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την 
προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη 
σχετικά με τον Φ.Π.Α.) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 
απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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

- στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί 
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

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

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

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

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

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

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

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού, 

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

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

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

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

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

(θ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός.

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία2, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα 
για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 3.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/20164.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

2 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
στην υπόθεση C‑387/19

3 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
4 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως 

την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν 
Δήλωση Συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή ή του επίσημου εμπορικού οίκου που εισάγει και διαθέτει 
τα είδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (για όσα από τα προσφερόμενα είδη υφίσταται η σχετική απαίτηση βάσει 
της οικείας μελέτης).

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 
με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, 
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή 
για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του Ε.Ε.Ε.Σ., 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση5.

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
ΤΜΗΜΑ/ΤΑ της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση 
του Ε.Ε.Ε.Σ. και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι 
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή.

5 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
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2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα 
με το επισυναπτόμενο στην παρούσα «Παράρτημα ΙΙ», το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  
του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.

Σημειώνεται ότι στο Ε.Ε.Ε.Σ. στο μέρος IV «Κριτήρια επιλογής» οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
συμπληρώσουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», συνεπώς οι ενότητες 
Α έως Δ του μέρους IV έχουν απαλειφθεί.

Το Ε.Ε.Ε.Σ. φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
Ε.Ε.Ε.Σ. και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο Ε.Ε.Ε.Σ., ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με 
επίκαιρο Ε.Ε.Ε.Σ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο Ε.Ε.Ε.Σ. 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ., καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο Ε.Ε.Ε.Σ. απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του Ε.Ε.Ε.Σ., την κατάστασή του 
σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 
της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, 
εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.6 & 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα 
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 
στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η 
απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. & 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  
παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος - μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες Αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή του οικείου κράτους 
- μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

ΑΔΑ: 6ΛΝΩΩΚΥ-ΤΧ5



Σελίδα | 22

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 
των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις Ι.Κ.Ε. προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης 
του νομικού προσώπου, ενώ για τις Ε.Π.Ε. προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα Σωματεία και τους Συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την 
απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι Αναθέτουσες Αρχές απαιτούν σχετική 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική Αρχή ή Αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
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έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

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

Δεν απαιτείται.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
καλύπτουν πλήρως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως τις απαιτήσεις, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην 
οικεία μελέτη.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι οικονομικοί φορείς 
οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην οικεία μελέτη και την 
παράγραφο 2.2.7. της παρούσας.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ Γ.Ε.Μ.Η.), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της στο Γ.Ε.Μ.Η., προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του Γ.Ε.Μ.Η., εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση - 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

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

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

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους6 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

6 Άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

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

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (Συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί 
η σύμβαση. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΟΣ της σύμβασης το οποίο προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι 
αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο Κατακύρωσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ ή/και (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ, ενώ οι προσφορές θα 
αφορούν το σύνολο των ειδών που συνθέτουν - συγκροτούν το κάθε ΤΜΗΜΑ ή/και (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 
συμμετοχής. 

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
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2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο «Παράρτημα Ι» της παρούσας 
πρόσκλησης.

Δεν επιτρέπονται, επί ποινή αποκλεισμού, εναλλακτικές προσφορές. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στον ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (Ε.Ε.) 910/2014 και να εγγραφούν στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βεβαιώνεται αυτόματα από το 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και 
τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η 
Αναθέτουσα Αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας της διαδικασίας με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 
τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη: «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

2.4.2.4. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» και 
«Οικονομικής Προσφοράς» τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην 
συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών 
αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων 
στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον 
οικονομικό φορέα.
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2.4.2.5. Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille, 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα Φ.Ε.Κ. και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 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.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό/ούς φάκελο/ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος Διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Ειδικότερα: 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ)

«Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

(«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου Νέας Ιωνίας»

[διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016]

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40 & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία)

Αριθ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς: *(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο. 

Να παραδοθεί στην αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης »

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
Υπηρεσίες και Φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης Εγγύησης Συμμετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει 
στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής 
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου - 05.03.1984» (κυρωτικός ν. 1548/1985, «Σύμβαση περί 
απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων - 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια 
έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν. Ε.Ε. 2016/1191 για την 
απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ε.Ε., όπως, 
ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα 
εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές Αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. 
β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως αντικαταστάθηκε ως άνω 
με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.

Οι πρωτότυπες Εγγυήσεις Συμμετοχής, πλην των Εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των Εγγυήσεων Συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής [Κεντρικό Δημαρχιακό Κατάστημα (ισόγειο), 
ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Τ.Κ.: 142 34 Νέα Ιωνία], είτε με την 
αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο 
οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την 
προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της Εγγύησης Συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει 
την Αναθέτουσα Αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση 
της Εγγύησης Συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαδικασία περιλαμβάνουν 
με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α) και β) στοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται 
να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το Ε.Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 

β) την Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας  πρόσκλησης ως Παράρτημα αυτής («ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ»). 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών Ε.Ε.Ε.Σ. Οι οικονομικοί φορείς 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον οικονομικό φορέα Ε.Ε.Ε.Σ., καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 «Τεχνική προσφορά»
H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές» του «Παραρτήματος 
Ι» της παρούσας πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Ειδικότερα, η Τεχνική Προσφορά κάθε συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, επί ποινή αποκλεισμού, 
περιλαμβάνει: 

α) Υπεύθυνη δήλωση7 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι: «η συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα [επωνυμία] στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, αυτοδίκαια συνεπάγεται 
την πλήρη, ρητή και απαρέγκλιτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της πρόσκλησης (καθώς και της 
οικείας μελέτης, και των τιθέμενων σε αυτή τεχνικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια είδη, η οποία 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης)», 

β) Υπεύθυνη δήλωση8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι: «ο οικονομικός φορέας 
[επωνυμία] δεσμεύεται πλήρως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι: α) τα προσφερόμενα είδη είναι 
πιστοποιημένα κατά ISO, EN και CE (όπου απαιτείται), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας 
μελέτης, β) τα προσφερόμενα είδη που θα προμηθεύσει το Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας 
Οικογένειας, θα πληρούν εξ ολοκλήρου και απαρέγκλιτα τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 
αναλυτικά αποτυπώνονται οικεία μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»,

γ) Δήλωση Συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή ή του επίσημου εμπορικού οίκου που εισάγει και 
διαθέτει τα είδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (για όσα από τα προσφερόμενα είδη υφίσταται η σχετική 
απαίτηση βάσει της μελέτης).

Επίσης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούται να αναφέρουν: 

α) το ΤΜΗΜΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ της σύμβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν,

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

2.4.4 «Οικονομική Προσφορά»
Κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλλει έγγραφη οικονομική προσφορά για το 
σύνολο των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΟΣ που συμμετέχει, σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙΙ» με τίτλο: «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», όπου η προσφερόμενη τιμή, τόσο ανά είδος, όσο 
και στο σύνολό της, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα 
το έντυπο προσφοράς θα πρέπει να φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και σφραγίδα της 
εταιρίας. 

Η τιμή για τα προς προμήθεια είδη δίνεται αποκλειστικά σε ευρώ ανά μονάδα. Επισημαίνεται ότι το 
εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό [%], της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
Σύστημα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

7 & 8 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν υπογραφεί αρμοδίως και έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 
43 του ν. 4605/2019).
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
δύναται να υποστούν καμία αναπροσαρμογή.

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ [8] 
μηνών, διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο Ε.Ε.Ε.Σ., εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας πρόσκλησης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές [ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων],

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
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η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την 
τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα 
χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 
4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, διαπιστωθεί ότι 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, 
ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η οποία θα γίνει τέσσερις [4] εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την ......, ..... και ώρα .... π.μ. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η Αναθέτουσα Αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Ε.Ε.Ε.Σ., ή όταν 
λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 
ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή 
δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το 
πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και 
για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της Εγγύησης Συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της Εγγύησης Συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης Εγγύησης Συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
Εγγυητικές Επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση 
σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
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συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι Οικονομικές Προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 & 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τους προσωρινούς αναδόχους να υποβάλουν 
τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της πρόσκλησης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη [3η] 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία της διαδικασίας και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. Ειδικότερα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ)

«Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

(«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.») του Δήμου Νέας Ιωνίας»

[διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016]

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40 & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία

Αριθ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς: *(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο. 

Να παραδοθεί στην αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης »
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
ο Δήμος Νέας Ιωνίας καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα προς την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από 
αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση 
αυτή η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη 
δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός 
της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας, 
η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα 
ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης9 
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής και της Οικονομικής Προσφοράς).   

9 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016
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Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 - 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης στα «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον 
της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης Διοικητικής Προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης Προδικαστικής Προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης Αίτησης Αναστολής κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σε 
περίπτωση άσκησης Αίτησης Αναστολής κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 - 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή 
της άσκησης Προδικαστικής Προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή και μνημονεύεται στο Συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 
μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να προσέλθει για την υπογραφή του Συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου 
στον ανάδοχο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Διάρκεια σύμβασης - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις [3] μήνες διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία 
υπογραφής και ανάρτησης του οικείου Συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που περιγράφονται στην οικεία μελέτη. Η εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης θα παρακολουθείται από τον 
καθ’ ύλην αρμόδιο Φορέα [Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»), υπεύθυνη 
επικοινωνίας: κ. Πηνελόπη Ρεβεζά, τηλ.  210.2724761 & e-mail: kevrefo@otenet.gr], βάσει των 
κατευθύνσεών και υποδείξεών του. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση κατά την οποία το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και 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.

4.2 Τόπος Παράδοσης Ειδών
Τα προς προμήθεια είδη θα μεταφερθούν με ευθύνη του εκάστοτε αναδόχου και με τη χρήση 
κατάλληλων μέσων, τα οποία θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και θα πληρούν τα 
απαραίτητα κριτήρια ασφάλειας, όπως αυτά περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Οι 
ανάδοχοι υποχρεούται να ειδοποιούν, τουλάχιστον δυο [2] ημέρες νωρίτερα, και με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά: τηλεφωνικά, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τον Παιδικό & 
Βρεφονηπιακό Σταθμό που αφορά η εκάστοτε παράδοση ειδών, για την ημερομηνία, την ώρα, τα είδη 
και τις ακριβείς ποσότητες που προτίθεται να παραδώσουν. 
Τυχόν οδοιπορικά, έξοδα μεταφοράς και δικαιώματα (ενδεικτικά: φόροι, τέλη υπέρ τρίτων, διόδια, κ.λπ.) 
θα βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους αναδόχους και δεν δύναται να προκύψει από μέρους 
τους ουδεμία απαίτηση - πρόσθετη αποζημίωση για αυτά. 
Η μεταφορά και παράδοση των ειδών, θα λάβει χώρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας 
Ιωνίας και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις των διάφορων Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του 
«ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.». Ειδικότερα:

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»)
(Γαληνού 2 & Αγίας Όλγας, 142 34 - Νέα Ιωνία),

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.2724761
E-mail: kevrefo@otenet.gr & p.reveza@neaionia.gr

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ/ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1oς Βρεφονηπιακός Σταθμός Κυδωνιών 89, Τ.Κ. :142 34, 
Νέα Ιωνία

210.2758719

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βυζαντινών  Αυτοκρατόρων 40 & Ύδρας 1, 
Τ.Κ.: 142 32, Νέα Ιωνία

210.2790534

3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
& 6ος Δημοτικός Παιδικός σταθμός

Καππαδοκίας 11, Τ.Κ.: 142 32, 
Νέα Ιωνία

210.2513993

5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου 2, Τ.Κ.: 142 31, Νέα 
Ιωνία

210.2752244

4ος & 7oς Δημοτικός Παιδικός σταθμός Γαληνού 2 & Αγίας Όλγας, Τ.Κ. 142 34, Νέα 
Ιωνία

210. 2794429

Επιπρόσθετα, οι ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση και την ευθύνη να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
και να παρέχουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα για την ασφάλεια του απασχολούμενου προσωπικού κατά 
διάρκεια μεταφοράς και παράδοσης των ειδών. Στην απευκταία περίπτωση σημείωσης ατυχημάτων ή 
ζημιών/βλαβών (στο ανθρώπινο δυναμικό των αναδόχων ή σε οιονδήποτε τρίτο), ο Δήμος Νέας Ιωνίας 
& το «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» δεν φέρουν καμιά ευθύνη και οι ανάδοχοι έχουν αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις 
αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

mailto:kevrefo@otenet.gr
mailto:kevrefo@otenet.gr
mailto:p.reveza@neaionia.gr
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4.3 Παραλαβή Ειδών
Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές 
Παρακολούθησης & Παραλαβής του «ΚΕ.ΦΡΕ.Φ.Ο.», οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 εδάφιο β’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Οι εν λόγω Επιτροπές ελέγχουν κατά πόσο 
τα είδη που παραδίδονται σε εκτέλεση της σύμβασης είναι τα ενδεδειγμένα, ήτοι ότι συμφωνούν 
πλήρως και απαρεγκλίτως με όσα ρητώς αναφέρονται για κάθε ένα εξ’ αυτών στην οικεία μελέτη. 

4.4 Αμοιβή - Τρόπος Πληρωμής - Έκδοση Παραστατικών - Κρατήσεις
Το σύνολο της πληρωμής των αναδόχων δεν μπορεί να υπερβαίνει το συμβατικό τίμημα. Η καταβολή 
της αξίας της εν λόγω δαπάνης (πληρωμή) θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παράδοση και παραλαβή των ειδών/υλικών. Ο εν λόγω 
τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η καταβολή της αξίας της εν λόγω δαπάνης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ειδικότερα, η καταβολή της 
αξίας της εν λόγω δαπάνης θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παράδοση και παραλαβή των ειδών, 
την έγκαιρη έκδοση και υποβολή από τους αναδόχους των σχετικών παραστατικών [Τιμολόγια Πώλησης 
Αγαθών - Δελτία Αποστολής] (ανά Κ.Α. προϋπολογισμού: 69.6699.0001 & 69.7133.0001), τα οποία θα 
πρέπει να εκδοθούν στα στοιχεία του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»), 
το οποίο και διαθέτει τις οικείες πιστώσεις, να υπογραφούν (τα Δελτία Αποστολής) [υπεύθυνη 
επικοινωνίας: κ. Πηνελόπη Ρεβεζά, τηλ.  210.2724761 & e-mail: kevrefo@otenet.gr] και να παραδοθούν 
αμελλητί, στις εγκαταστάσεις αυτού: Γαληνού 2 & Αγίας Όλγας (1ος όροφος), Νέα Ιωνία, τηλ.  
210.2724761, e-mail: kevrefo@otenet.gr. Ειδικότερα, τα εκδιδόμενα παραστατικά θα πρέπει να 
αναφέρουν/περιλαμβάνουν:
 ένα προς ένα όλα τα είδη που παραδόθηκαν (λεπτομερή περιγραφή, σύμφωνα με τους 

ανωτέρω Πίνακες),
 τον ακριβή τόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών (ανάλογα με τον εκάστοτε Βρεφονηπιακό & 

Παιδικό Σταθμό που αφορά η κάθε παράδοση), 
Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει η σύνταξη και υπογραφή Πρωτοκόλλου/ων Παραλαβής από την αρμόδια 
Επιτροπή του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», καθώς και η έκδοση του/των σχετικού/ών  χρηματικού/ων εντάλματος/ων 
πληρωμής.
Οι ανάδοχοι υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, βάσει των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, θα 
υποστούν την κατά νόμο προείσπραξη του φόρου εισοδήματος και δεν δύναται να προκύψει από μέρους 
τους ουδεμία επιπλέον απαίτηση ως αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές.

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Οι Αναθέτουσες Αρχές (Δήμος Νέας Ιωνίας & ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) μπορούν, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν 
οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλουν τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ,
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
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. 
Οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να μην καταγγείλουν τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος 
ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
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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 της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης.

4.6 Απόρριψη συμβατικών υλικών -  Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υπό 
προμήθεια ειδών, με απόφαση του «ΚΕ.ΦΡΕ.Φ.Ο.», ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, η οποία να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις εξαιτίας της 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.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 & 3 
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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 5. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συναφθείσα σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση των Αναθέτουσών Αρχών, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου:

α) για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις / αποκλεισμός που 
προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 203 του ν. 4412/2016,

β) στην περίπτωση κατά την οποία τα είδη που παραδίδει σε εκτέλεση της σύμβασης, δεν πληρούν εξ 
ολοκλήρου και απαρέγκλιτα τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές αναλυτικά 
αποτυπώνονται στην οικεία μελέτη,

γ) αν το συμβατικό 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/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν. 4412/2016,

δ) εφόσον διαπιστωθεί κάποια απόκλιση των ειδών που παραδίδονται σε εκτέλεση της σύμβασης, ως 
προς το βαθμό πλήρωσης των τεχνικών όρων/προδιαγραφών της οικείας μελέτης.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις ως άνω περιπτώσεις 
γ) και δ), η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις 
του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε [15] 
ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, 
παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα [30] 
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος [Δ], 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 σε τρίτο οικονομικό φορέα. 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 ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01.

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.

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.
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5.1 Τροποποίηση Συμφωνητικού Κατά τη Διάρκειά ισχύος του  
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 4 του άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
Δυνατότητα μεταβολής [τροποποίηση] της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας που παρακολουθεί την εκτέλεση της 
Σύμβασης ή άλλως της Υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση των Αναθετουσών Αρχών.  

5.2 Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας & το «ΚΕ.ΦΡΕ.Φ.Ο.» διατηρούν το δικαίωμα, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων 
που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 133 του ν. 4412/2016, να καταγγείλουν τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

5.3 Δικαίωμα Εκχώρησης Σύμβασης
Μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού δεν υφίσταται [από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους] δικαίωμα 
μεταβίβασης ή εκχώρησης, σε οιοδήποτε τρίτο, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του/τους, χωρίς 
την έγγραφη συγκατάθεση/συναίνεση του Δήμου Νέας Ιωνίας ή του «ΚΕ.ΦΡΕ.Φ.Ο.».

5.4 Λύση της Σύμβασης 
Η σύμβαση που θα συναφθεί λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζεται (με την επιφύλαξη της άσκησης του Δικαιώματος Μονομερούς Λύσης της 
Σύμβασης από πλευράς των Αναθετουσών Αρχών).

5.5 Λοιποί όροι - διατάξεις
 Η συμμετοχή κάθε οικονομικού φορέα στην παρούσα διαδικασία, αυτοδίκαια συνεπάγεται την 

από πλευράς του, την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της 
παρούσας πρόσκλησης καθώς και των Παρατημάτων αυτής.

 Οποιοδήποτε αίτημα προς τις Αναθέτουσες Αρχές (παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών - 
διευκρινίσεων κ.α.) υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 Ουδείς από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στη διαδικασία δεν μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου Νέας 
Ιωνίας και του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.».

 Οι προσφερόμενες τιμές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την 
παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, οι λοιπές διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας που μνημονεύονται στο 
προοίμιο της παρούσας, τυχόν παράλληλη σχετική νομοθεσία που είναι σε ισχύ σήμερα καθώς 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 Μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της ή εξ αφορμής της, οι 
συμβαλλόμενοι  καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση αδυναμίας 
επίλυσης μιας διαφοράς µε αυτόν τον τρόπο, η διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά από τα 
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» – Η οικεία μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας 
Ιωνίας

Η μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας (αριθ. πρωτ. διαβιβαστικού 
εγγράφου: 5186/25-02-2021), η οποία αφορά στην προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
των υποδομών των βρεφονηπιακών & παιδικών και σταθμών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Η ως άνω μελέτη παρατίθεται ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφότυπο (.pdf) και αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016, σε ηλεκτρονική μορφή [σε μορφότυπο (.xml) και (.pdf)].

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ»  – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς το οποίο παρατίθεται ως ξεχωριστό αρχείο σε επεξεργάσιμη 
μορφή (.doc), προκειμένου να συμπληρωθεί από τους οικονομικούς φορείς και αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
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