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Διακήρυξη του υπ’ αριθ. 016/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για 

την Ανάθεση «Προμήθειας και παράδοσης εξοπλισμού  παραγωγής και 

επεξεργασίας ζύμης σε επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς» 

 

CPV: 16000000-5 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει της  από  27.06.2016 αποφάσεως του  

Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής». 
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ΑΡΘΡΟ 1-  ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
 

1.1.Η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ιδρύθηκε το 2010 με τη 

μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με εθνική και διεθνή εμβέλεια, η 

οποία κυρίως δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και 

εκπαιδευτικό χώρο. Σκοπός της είναι η οργάνωση και εκτέλεση, με σύγχρον α 

μέσα, τεχνογνωσία και ευελιξία, του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου, 

ώστε αυτό να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες 

ανάγκες και απαιτήσεις μιας διαρκώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενης κοινωνίας.  

1.2. Στοχεύει στη συστηματική και δυναμική της συμμετοχή σε έργα με 

φιλανθρωπική και ανθρωπιστική αφενός, αλλά και αναπτυξιακή αφετέρου 

διάσταση, εστιάζοντας στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας και 

συνοχής, της υγείας, του πολιτισμού, και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Οι διεθνείς της δράσεις και προγράμματα αναπτύσσονται σε 

συνεργασία με τις κατά τόπους Μητροπόλεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην 

Ελλάδα, αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες με έμφαση την Αφρική, τη 

Νοτιοανατολική Ασία, τα δυτικά Βαλκάνια, και τη Μέση Ανατολή, ενώ 

ετοιμάζεται να προωθήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες στη Λατινική Αμερική.  

1.3. Ο IOCC είναι ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός των Ορθοδόξων 

Χριστιανών Αμερικής. Ο IOCC ιδρύθηκε το 1992 στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής με πρωτοβουλία της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής και σκοπό 

του έχει να συμβάλει στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή 

στην κάλυψη μακροπρόθεσμων κοινωνικό-οικονομικών και αναπτυξιακών 

αναγκών, χωρών που πλήττονται από πόλεμο, φυσικές ή οικονομικές 

καταστροφές. Για την υλοποίηση του έργου και των προγραμμάτων του, ο IOCC 

εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα διαχείρισης και λογοδοσίας στους δωρητές 

του. Ο IOCC δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα από το 2012 έως σήμερα έχει προσφέρει βοήθεια αξίας 

μεγαλύτερη από 18.000.000 δολάρια.  
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ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1. Το έργο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των κάτωθι  

μηχανημάτων εξοπλισμού παραγωγής και επεξεργασίας ζύμης, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Α.1 ΜΗΧΑΝΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 50-60KG/HOUR  

CPV: 16000000-5  

 

ΕΙΔΟΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Δύο (2) μηχανές 

ζυμαρικών  

9.000,00€ 

 

Α.2 ΜΗΧΑΝΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 20-40KG/HOUR 

CPV: 16000000-5 

 

ΕΙΔΟΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Μία (1) μηχανή 

ζυμαρικών 

 5.700,00€ 

 

Α.3. ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 100KG/ΚΥΚΛΟ 

CPV: 16000000-5 

ΕΙΔΟΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Ένα (1) ξηραντήριο 

ζυμαρικών 

9.000,00€ 
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Α.4. ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 80-100KG/24ΩΡΟ 

CPV: 16000000-5 

ΕΙΔΟΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Ένα (1) ξηραντήριο 

ζυμαρικών 

6.500,00€ 

 

Α.5. ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΔΟΥ 

CPV: 16000000-5 

ΕΙΔΟΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Ένα (1) 

ταχυζυμωτήριο 

σταθερού κάδου 

1.600,00€ 

 

Α.6. ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΙΚΟΣ 

CPV: 16000000-5 

ΕΙΔΟΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Ένας (1) φούρνος 

αεροθερμικός  

1.800,00€ 

 

2.2. Οι τόποι παράδοσης των ως άνω ειδών είναι οι  έδρες των επωφελούμενων 

αγροτικών συνεταιρισμών, που περιγράφονται στο Παράρτημα Β της παρούσης, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2.3. Η παράδοση του εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί εντός ενενήντα  (90) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης.  

2.4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους 

προσφορά ανά Ομάδα Εξοπλισμού, για μια έως και έξι  Ομάδες Εξοπλισμού, για 

το σύνολο όμως των ποσοτήτων εξοπλισμού που περιλαμβάνει κάθε Ομάδα.  

 2.5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα εξοπλισμού και 

εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά Ομάδα εξοπλισμού.  
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2.6. Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία της υπογραφής της 

και λήγει ενενήντα (90) ημέρες  μετά.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

3.1. Ο  συνολικός προϋπολογισμός της Διακήρυξης για το σύνολο  των Ομάδων 

ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ  (33.500,00€), 

χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

3.1.2. Για την Ομάδα Α1 : 9.000,00€ χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α 

3.1.3. Για την Ομάδα Α2 : 5.700,00 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α 

3.1.4.  Για την Ομάδα Α3 : 9.000,00€ χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α 

3.1.5. Για την Ομάδα Α4 : 6.500,00€ χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α 

3.1.6. Για την Ομάδα Α5 : 1.600,00€ χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α 

3.1.7. Για την Ομάδα Α6 : 1.800,00 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α 

3.2. Το έργο υλοποιείται από την Αναθέτουσα με χρηματοδότηση του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, 

μέσα τα πλαίσια του «Προγράμματος Αγροτικής Ενίσχυσης 2016»  

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/07/2016, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  

13:00, στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί 

της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος 11743 Αθήνα, ενώπιον 

Τριμελούς Επιτροπής.  

 

ΑΡΘΡΟ 5- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’  

Διεύθυνση Αναθέτουσας: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ΤΚ :11743, 

Αθήνα 

Τηλ. : 2130-184400 

Φαξ : 210-9246740 

Εmail: info@mkoapostoli.gr   

 

mailto:info@mkoapostoli.gr
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ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

6.1. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων, η υποβολή  ερωτημάτων ,  θα πρέπει να 

απευθύνονται στην Αποστολή, Τμήμα Προμηθειών και να αποστέλλονται είτε 

μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμ. 210-9246740) είτε με ηλεκτρονικό   ταχυδρομείο 

(email),  προς τη διεύθυνση Τ. Vlachos@mkoapostoli.  

6.2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη  παρούσα διακήρυξη, τα 

παραρτήματα αυτής, τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται το 

αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής όπως 

αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 12.1. της παρούσης, εφόσον έχουν ζητηθεί 

εμπρόθεσμα. 

6.3. Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να επικαλεσθούν προφορικές απαντήσεις από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

6.4 . Η επικοινωνία και οι πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής και των αρμοδίων οργάνων της, πραγματοποιείται είτε μέσω 

τηλεομοιοτυπίας είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).    

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ   

7.1. Ανάρτηση της περίληψης της Διακήρυξης, του σώματος της Διακήρυξης και 

των Παραρτημάτων αυτής,  θα γίνει στην Ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

www.mkoapostoli.gr, επί δέκα πέντε ημέρες 

7.2. Αντίγραφο της Διακήρυξης και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν, 

μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, από την έδρα της  Αναθέτουσας 

Αρχής, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ΤΚ :11743, Αθήνα Τμήμα 

Προμηθειών, Υπεύθυνος Θωμάς Βλάχος, τηλ επικοινωνίας  : 2130-184400,  κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ.  έως 14:00 μ.μ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

8.1. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενώσεις ή 

συμπράξεις αυτών, 

http://www.mkoapostoli.gr/
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β) Συνεταιρισμοί και 

γ) Κοινοπραξίες, 

εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή 

με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. 

8.2. Οι παραπάνω πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα Κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα Κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή στα Κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει 

τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 

139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 

την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – 

μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. 

(GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος – μέλος 

που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

8.3. Ειδικότερα για τις ενώσεις/κοινοπραξίες/συμπράξεις ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη, 

είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 

βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
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ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους. 

4. Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να 

συμμετάσχει και σε άλλη ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει 

υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος 

υποψήφιος ή ως υπεργολάβος σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω 

συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών 

στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος. 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

9.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην 

οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,  οι 

προσφέροντες: 

I. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 

τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 6, παρ. 

2(α)1 του ΠΔ 118/07 και συγκεκριμένα: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 

1 της Κοινής Δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29 -01-98 

σελ. 1 ), 

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25-6-1997 σελ. 1) και στο άρθρο 

3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της 31 -

123-1998, σελ. 2), 

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 

316 της 27-11-1995, σελ. 48), 
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4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6-1991 

σελ. 77) η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκο ύ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L344 της 28-12-2001 σελ. 76), η οποία 

ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (173/Α΄/95) και τροποποιήθηκε με το Ν. 

3424/2005 (305/Α΄/ 05), 

5) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

- Σημειώνεται ότι περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις 

υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 

Α) οι Διαχειριστές, όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 

Β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το Νομικό Πρόσωπο 

είναι Α.Ε. 

Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

- Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός, οι ως άνω υπεύθυνες  δηλώσεις  

υποβάλλονται  από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. 

- Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση Εταιρειών, οι ως άνω υπεύθυνες  δηλώσεις  

αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση. 

II. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

ΙΙΙ. Δεν τελούν σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει , 

ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει ή για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης δεν  

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις. 

IV. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους 

φορείς στους οποίους καταβάλλουν εισφορές κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στην 
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περίπτωση ομορρύθμων εταιρειών, υπεύθυνη δήλωση ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

V. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το Ειδικό Επάγγελμά τους, 

μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους. Για όσους ασκούν γεωργικό 

ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, ότι διαθέτουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 

από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του ΟΓΑ. Τα αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά 

Πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου της Χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, ομοίως της Χώρας εγκατάστασής τους, μέχρι και την ημέρα 

υποβολής τη προσφοράς τους. 

VΙ. Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.  

VIΙ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη 

υπουργική απόφαση κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π.Δ.118/2007 κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

VIIΙ. Ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία της επιχείρησης είναι αληθή και ότι δεν 

υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

ΙΧ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 18 της παρούσης και σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 

9.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, και στην 

οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 

I. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 

της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους 

όρους της. 

II. για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων δεσμεύεται για εκατόν 

είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα 

της διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΙΙΙ. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε 

απόφαση της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρίας «Αποστολή» που θα 
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απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω 

αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 

9.3. Παραστατικό Εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει στο 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, το  υποβάλλει μαζί με την προσφορά του. 

9.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος και ειδικά για τα 

νομικά πρόσωπα, ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους 

με μορφή Α.Ε.& Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.), 

καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας. Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος των Α.Ε., τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους ανάλογα το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών. Εάν η καταστατική έδρα είναι διαφορετική της έδρας της 

κεντρικής διοίκησης της επιχείρησης ή της ένωσης εταιρειών, αναφέρεται κι 

εκείνη ξεχωριστά. Στην περίπτωση της κοινοπραξίας ή ένωσης, αναφέρεται 

υποχρεωτικά η έδρα καθενός εκ των μελών της. 

9.5. Πρακτικό αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του προσφέροντα  με το 

οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 

9.6. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των απαιτούμενων στο παρόν άρθρο 

υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να φέρει ως ημερομηνία υπογραφής την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς , με την επισήμανση ότι φέρουν 

ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 

προς της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών,  χωρίς να απαιτείται θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς με 

ταχυδρομική υπηρεσία (ΕΛΤΑ ή Ταχυμεταφορές), η ημερομηνία υπογραφής των 

υπεύθυνων δηλώσεων, θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

10.1. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται οι τεχνικές προσφορές 

που περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού και τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
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10.2. Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των ειδικότερων τεχνικών  

χαρακτηριστικών του επιμέρους προσφερόμενου εξοπλισμού και τις ποσότητες 

αυτών, τα οποία συμφωνούν με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος 

Α’ της παρούσας Προκήρυξης. Μαζί με  κάθε περιγραφή ο προσφέρων πρέπει να 

επισυνάπτει τα απαραίτητα  prospectus, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες και  

γενικότερα οτιδήποτε τεχνικά  έγγραφο διαθέτει, που να αποδεικνύει την 

συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

10.3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, χωρίς θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής του προσφέροντος με την οποία δηλώνεται ότι  :  

- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.  

- Υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό.  

- Αναλαμβάνει την  υποχρέωση παράδοσης του προσφερόμενου εξοπλισμού 

στους επωφελούμενους συνεταιρισμούς μέσα σε ενενήντα  (90) ημέρες από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

-Ο προσφέρων παρέχει διετή εγγύηση για τα προσφερόμενα είδη. 

10.4. Φωτογραφίες του προϊόντος εφόσον είναι διαθέσιμες. Σημειώνεται ότι 

σε περίπτωση που αυτές δεν είναι διαθέσιμες δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού 

του συμμετέχοντα. 

10.5. Αντίγραφο πιστοποιητικού  CE για τα προσφερόμενα είδη.  

10.6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, χωρίς θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία  αναφέρονται οι επιχειρηματικές 

μονάδες (εργοστάσια) και η χώρα εγκατάστασης, στα οποία κατασκευάζονται 

τα προσφερόμενα είδη.  

10.7. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των απαιτούμενων στο παρόν άρθρο 

υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να φέρει ως ημερομηνία υπογραφής την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς , με την επισήμανση ότι φέρουν 

ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 

προς της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών,  χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
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του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς με 

ταχυδρομική υπηρεσία (ΕΛΤΑ ή Ταχυμεταφορές), η ημερομηνία υπογραφής των 

υπεύθυνων δηλώσεων, θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία. 

10.8. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω του μεγάλου 

όγκου, δεν μπορούν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το οποίο φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

11.1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής. 

11.2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ.  

11.3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν προσφορά η οποία 

θα δίνεται, για μέρος  ποσότητας  εξοπλισμού που περιλαμβάνει κάθε Ομάδα.  

11.4. Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη 

διάρκεια της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα 

προμηθεύσει βάσει των τιμών της  προσφοράς του. 

11.5. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής 

οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η 

αξιοπιστία της προσφοράς. Οι διευκρινήσεις αυτές μπορεί ενδεικτικά να 

αναφέρονται: α) στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παραγωγής των 

προϊόντων, β) στις τεχνικές λύσεις που επελέγησαν ή / και τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των 

προϊόντων, γ) στην πρωτοτυπία των υλικών που προσφέρει ο προμηθευτής και 
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στην ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. Εάν δεν 

δοθούν οι διευκρινήσεις αυτές ή αν αυτές που δόθηκαν κριθούν αιτιολογημένα 

ανεπαρκείς ή ανακριβείς, η προσφορά απορρίπτεται. 

11.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με 

ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή για μέρος της προμήθειας, ή εκτός της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή 

προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές με εναλλακτικές  

λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με 

εναλλακτικές λύσεις, η σχετική προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

Επιπλέον εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του είδους που π ροσφέρει ο 

μετέχων στον διαγωνισμό, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας ύστερα από εισήγηση 

της αρμόδιας επιτροπής. 

11.7  Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και 

παράδοσης του προσφερόμενου είδους στον / στους επωφελούμενο / ους 

Συνεταιρισμό / ους. 

11.8. Η προσφερόμενη τιμή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το οικονομικό 

αντικείμενο της Διακήρυξης, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας είτε 

συνολικά για όλες τις Ομάδες  είτε ανά Ομάδα Εξοπλισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

12.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους  

στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, 

Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, μέχρι την 

18/07/2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  12:00 . 

12.2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς 

την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους,  

12.3. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους 

προσφέροντες. 
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12.4. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδρομική 

αποστολή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον  φτάσει και λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου από την «Αποστολή» μέχρι την ημερομηνία και ώρα της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι 

ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των 

προηγούμενων διατάξεων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

12.5. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη 

παραλαβή της  προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη 

συνοδεύουν. 

12.6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην «Αποστολή», στην Ελληνική γλώσσα, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που 

περιέχει η προσφορά είναι διατυπωμένο σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, 

θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η ως άνω υποχρέωση δεν αφορά 

τεχνικούς όρους και τυχόν προσκομιζόμενα prospectus, τεχνικές προδιαγραφές 

του εξοπλισμού κ.τ.λ. 

 12.7. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το 

νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει  και να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

12.8. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 

ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 

αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή 

στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη  βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. 
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12.9. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

12.10. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι 

σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της  μορφής “ελήφθη υπόψη”, 

συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις 

των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην 

προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και 

σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης, προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από 

περαιτέρω αξιολόγηση. 

12.11.Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά 

παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και 

παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.  

12.12. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να 

φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο 

συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 

προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 

12.13. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, 

είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, 

συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 

έννοιάς τους. 

12.15. Επισημαίνεται ότι: 

 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή τροποποίηση της 

προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
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λαμβάνεται υπόψη. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

προσφορές που θέτουν οποιονδήποτε όρο αναπροσαρμογής 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 

αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 

Επιτροπής. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνος ή 

συμμετέχοντας σε μόνο ένα σχήμα. 

 Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία 

υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού 

όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 

 Μετά την υποβολή της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινήσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, μόνο όταν 

αυτές ζητούνται είτε από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού κατά 

την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε με έγγραφο της «Αποστολής» μετά 

από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Από τις ανωτέρω 

διευκρινήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια 

επιτροπή. 

 Σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

που εμπίπτουν στη σφαίρα του εμπορικού απορρήτου, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία αυτά. 

12.16. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη 

σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης.  Για την 

ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, ο φάκελος των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από ευρετήριο 

στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου με την 

αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει. 

12.17. Όλα τα πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε 

πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα. 
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12.18. Η προσφορά υποβάλλεται  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω:  

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Προμήθεια και παράδοση εξοπλισμού παραγωγής και επεξεργασίας ζύμης»  

Προσφορά για την/τις Ομάδα/ες ………………  

 ………………  

Αρ. Διακήρυξης: 016/2016 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ: 18/07/2016, ημέρα Δευτέρα    

και ώρα  12:00. 

 

Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους  («υποφακέλους»): 

 

12.18.1. Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής για την  Προσφορά για 

την/τις Ομάδα/ες …………», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και 

άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 9 της παρούσας Διακήρυξης σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο.  

Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη 

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε 

περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι 

μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

12.18.2. Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς για την/τις Ομάδα/ες…………», 

ο οποίος περιέχει  τα απαραίτητα  σχετικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 10 της παρούσας Διακήρυξης σε ένα (1) πρωτότυπο και 

ένα (1) αντίγραφο.  

Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη 

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε 

περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι 

μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.  
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12.18.3. Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»,  ο οποίος, επί ποινή 

αποκλεισμού είναι χωριστός και σφραγισμένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο 

και ένα (1) αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων.  

Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. 

12.18.4. Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς  ανάλογα με την Ομάδα ή 

τις Ομάδες,  θα περιλαμβάνει τον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ   της παρούσας 

Διακήρυξης. 

12.18.5. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου. 

12.18.5. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η 

πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΛΩΣΣΑ 

Οι προσφορές, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, 

γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κλπ. από και προς την 

«Αποστολή», καθώς και η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα διατυπώνονται 

εγγράφως στην ελληνική γλώσσα.  ή θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στα ελληνικά. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο της 

επικοινωνίας του αναδόχου μετά την ανάθεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

14.1. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία της υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό. 

14.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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14.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η  

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου 

παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

ματαιώνονται. 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

15.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού. Η 

Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, στα γραφεία της 

«Αποστολής» παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την λήξη τη ς 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

15.2. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: 

  Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος και αποσφραγίζεται. 

 Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος με τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και εν συνεχεία μονογράφονται ανά φύλλο, όλα τα  

δικαιολογητικά και στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο. 

 Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος δικαιολογητικών 

τεχνικής προσφοράς  και εν συνεχεία μονογράφονται ανά φύλλο,  όλα 

τα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.  
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 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται και 

τοποθετούνται, χωρίς να ανοιχτούν, μέσα στον κυρίως φάκελο 

προσφοράς.  

 Εν συνεχεία σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή και μετά την αποχώρηση  

των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων 

τους, ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών ως 

προς τους όρους της Διακήρυξης. 

 Συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

και ακολουθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«Αποστολής», το οποίο κοινοποιείται προς τους ενδιαφερόμενους.  

 Κατόπιν, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα 

γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των οποίων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τα δικαιολογητικά τεχνικής  επάρκειας κρίθηκαν 

αποδεκτά,  επαναφέρονται οι φάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική 

προσφορά», αποσφραγίζονται και μονογράφεται  και το περιεχόμενό 

τους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικής προσφοράς αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται στους προσφέροντες. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε 

ανοιχτή συνεδρίαση στην οποία μπορούν να παρίστανται 

αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο 

του διαγωνισμού και η Επιτροπή ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές.  

 Η Επιτροπή στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση  ελέγχει τις οικονομικές 

προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις 

τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών 

σύμφωνα με το άρθρο 11 και το Παράρτημα Γ της παρούσας και 

συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση 

την χαμηλότερη τιμή, συντάσσει σχετικό  πρακτικό  και ακολουθεί 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την οικονομική 

αξιολόγηση των προσφορών προκύπτει η προσφορά με την χαμηλότερη 

τιμή ανά Ομάδα Προϊόντων. 
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 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προβαίνει στην 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης , την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι 

δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 

φακέλου των εν λόγω δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Συντάσσεται πρακτικό από την 

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου  ή οργάνου  στο οποίο  έχει εκχωρήσει 

αρμοδιότητες. 

15.3. Με έγγραφη ανακοίνωση, κοινοποιείται επί αποδείξει στον 

ενδιαφερόμενο, η απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή του οργάνου στο οποίο 

έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες περί οριστικής κατακύρωσης του έργου. Με την 

κοινοποίηση αυτής, η σύμβαση τεκμαίρεται συναφθείσα, η δε σύμβαση καθ΄ 

αυτή έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

15.4. Μετά την έκδοση της απόφασης οριστικής κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο ανάδοχος υπογράφει τη σχετική σύμβαση (Παράρτημα Δ)   με 

την «Αποστολή», σύμφωνα με την οποία ο πρώτος αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να εκτελέσει το έργο κατ΄ εντολή και για λογαριασμό της δεύτερης, τηρουμένων 

των διατάξεων της παρούσης, των όρων της διακήρυξης και των σχετικών 

κείμενων διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 16 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16.1. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνονται υπόψη: 

α) η συμφωνία της προσφοράς του με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης και ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας. 

 β) η τιμή της προσφοράς.  

16.2. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά εκ 

των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 
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βάση την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς 

και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

16.3. Αναλυτικότερα μειοδότης  ανακηρύσσεται ο προσφέρων με την 

χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα Εξοπλισμού. 

16.4. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που 

είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΣΦΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

17.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προσκομίζει εντός προθεσμίας δέκα (10)  

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, σε σφραγισμένο φάκελο τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά της παρούσας:  

17.1.1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία της προαναφερόμενης ειδοποίησης. 

17.1.2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης. 

17.2. Στην περίπτωση που σε μία προσφορά συμμετέχουν περισσότεροι του 

ενός προσφέροντες, τότε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 

πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε έναν εκ των προσφερόντων.  

17.3. Γραπτή εγγύηση δυο ετών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 

17.4. Όλα τα δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια 

Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση  

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
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συμβολαιογράφου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, 

δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

17.5. Επισημαίνεται ότι για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 

χώρα που δεν εκδίδεται κάποιο πιστοποιητικό ή το εκδιδόμενο δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου ή στις χώρες που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση με 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, όπου θα 

αναφέρεται ρητά ότι δεν ευρίσκονται στην ανάλογη περίπτωση και δεν 

εκδίδεται το ζητούμενο πιστοποιητικό. 

17.6. Η Επιτροπή, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του 

σφραγισμένου φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, 

προβαίνει σε δημόσια συνεδρίαση  στην αποσφράγιση του φακέλου αυτού. Η 

ημέρα και η ώρα της αποσφράγισης,  κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και σε όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους των 

οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες και οι οποίοι 

δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν.  

17.7. Μονογράφονται από την Επιτροπή, τα φύλλα  εγγράφων  του ως άνω 

φακέλου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει αν ο 

φάκελος δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου πληροί τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών γίνεται 

υποχρεωτικά σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής. 

17.8. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον  προτείνει την αποδοχή ή μη του εν λόγω 

φακέλου παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία. 

17.9. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή 

παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, τον 

φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλο όργανο στο οποίο έχει εκχωρήσει 
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αρμοδιότητες,  που είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, 

είτε αποφασίζει διαφορετικά. 

17.10. Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει την πλέον χαμηλότερη 

προσφορά δεν προσκομίζει εγκαίρως ή/και προσηκόντως ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 

προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει εγκαίρως ή/και 

προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με 

την αμέσως χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει  εγκαίρως ή/και προσηκόντως, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται. 

17.11. Όταν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8.3. ή και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 ή 

ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, καλείται ο προσφέρων με 

την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά. 

17.12. Η Αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και πριν από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος των προσφορών, 

ειδοποιεί εγγράφως τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού κατακυρώθηκε σ’ αυτόν και τον καλεί εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, με απόδειξη ή κάθε άλλο 

νόμιμο και αποδεικνυόμενο τρόπο, της έγγραφης ανακοίνωσης, για να  

υπογράψει τη σύμβαση. Με την αποδεικνυόμενη ανακοίνωση της κατακύρωσης-

ανάθεσης που υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή της «Αποστολής», η 

σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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17.13. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί και δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή δεν 

εκτελέσει ποιοτικά και ποσοτικά το ανατιθέμενο σ’ αυτόν έργο κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση του έργου που έγινε 

στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Στον ανάδοχο 

που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αποστολής» οι προβλεπόμενες από 

τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 18 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  

18.1. Εκτός των άλλων δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη η Αναθέτουσα, έχει την ευχέρεια πριν από την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού είτε για το σύνολο των Ομάδων είτε για κάθε 

μια Ομάδα  και την υπογραφή της σχετικής  Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα  από το 

στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να 

αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως όταν 

συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν έκτακτες περιστάσεις 

καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης, είτε να διατάξει την 

επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία είτε να 

προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος 

επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπό τον όρο ότι  συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΠΔ 118/2007. Σε περίπτωση ματαίωσης 

του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσο υν 

αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων 

συμμετοχής τους. 

18.2. Όταν η ως άνω ματαίωση του διαγωνισμού λαμβάνει χώρα πριν την 

αποσφράγιση των προσφορών, οι κλειστοί και σφραγισμένοι φάκελοι που 

περιέχουν τυχόν τιμές και άλλα στοιχεία της προσφοράς, επιστρέφονται στους 

προσφέροντες. 
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18.3. Η Αναθέτουσα δικαιούται επίσης να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό είτε 

για τα σύνολο των  Ομάδων είτε για κάθε μια Ομάδα αν δεν ευοδωθεί ο παρών  

καθώς επίσης και να προβεί σε διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε 

περίπτωση που δεν ευοδωθεί ο παρών διαγωνισμός, ή σε περίπτωση που στην 

παρούσα διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις 

υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή αν δεν υπάρχει κανείς 

υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της 

σύμβασης. 

18.4. Από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της Αποστολής 

ουδέν απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις ουδένα και δι' 

οιανδήποτε αιτία. 

18.5. Άπαντες οι όροι της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. 

18.6. Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό αποτελεί 

αυταπόδεικτη απόδειξη περί του ότι ούτοι γνωρίζουν και αποδέχονται όλους 

τους όρους ανεπιφυλάκτως. 

ΑΡΘΡΟ 19– ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

19.1. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την 

διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.  

19.2. Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το 

νομότυπο και εμπρόθεσμο αυτών, εντός του εργασίμου ωραρίου της 

Αναθέτουσας, ήτοι μεταξύ 08:30 π.μ. έως 16:30 μ.μ. 

19.3. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται 

απαράδεκτος.  

19.4. Αρμόδια Δικαστήρια για τη δικαστική επίλυση τυχόν ανακυπτουσών 

διαφορών είναι αυτά των Αθηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
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20.1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύσει και να παραδ ώσει 

το αργότερο εντός  ενενήντα (90)  ημερών από την υπογραφή της σύμβασης  

τον σχετικό εξοπλισμό στις έδρες των επωφελούμενων Συνεταιρισμών,  όπως 

αυτές αναλυτικώς μνημονεύονται στο Παράρτημα Β της παρούσης.   

20.2. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί υψηλές ποιοτικές 

προδιαγραφές και να παραδίδεται σε άριστη κατάσταση και κατόπιν ελέγχου.  

20.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται απεριορίστως και ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

πταίσματός του ή μη ότι ο υπό προμήθεια εξοπλισμός: 

- έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές τη ς 

Παρούσας και της Τεχνικής Προσφοράς που κατέθεσε. 

- Είναι απαλλαγμένο από κάθε πραγματικό ελάττωμα, όπως ενδεικτικά είναι 

κάθε απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και της Τεχνικής 

Προσφοράς που κατέθεσε. 

-Είναι απαλλαγμένο από κάθε νομικό  ελάττωμα, όπως ενδεικτικά είναι η ύπαρξη 

πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, οι περιορισμοί στη χρήση κ.τ.λ. 

20.4. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο ανάδοχος με προσωπικό 

δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με την Αναθέτουσα και του οποίου οι 

μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά 

και μόνο τον ανάδοχο. 

20.5. Ο Ανάδοχος  ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως 

κάθε ευθύνης της Αναθέτουσας για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της 

συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 

προσωπικό του (του αναδόχου) ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και 

υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που τυχόν ήθελε 

προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 

20.6. Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί προς όφελος του 

ασάφεια ως προς την ποιότητα. 

ΆΡΘΡΟ 21 – Παραλαβή Εξοπλισμού  

21.1. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του προσφερόμενου είδους θα λάβει 

χώρα από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα 

ελέγξει την ποιότητα και την προσήκουσα παράδοσή του, συνταχθέντος προς 
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τούτο σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής. Η επιτροπή θα 

συντάσσει έγγραφα, όπου θα αναφέρονται τυχόν παραλείψεις και 

παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. 

Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του 

αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτοντας και τη 

σχετική έγγραφη αναφορά.  

21.2. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προσφερόμενου είδους κατά 

την παραλαβή.  

Κατά την παραλαβή στον επωφελούμενο Συνεταιρισμό / Ένωση διενεργείται 

ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του είδους, ώστε να διασφαλιστεί η συμφωνία 

της παραγγελίας, της χρέωσης του Τιμολογίου Αποστολής και του είδους που 

παραλαμβάνεται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα τρία 

προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την παραγγελία. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να επιστρέψει την παραγγελία και να 

συντάξει έκθεση παρατηρήσεων για μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Οι 

σχετικές εκθέσεις θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας 

και αυτό θα προβεί στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα 

γίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα, επισυνάπτοντας και τη σχετική 

έγγραφη αναφορά.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης του είδους μπορεί να παραταθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 

παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων της Αναθέτουσας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 

(άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007).  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναγράψει στο τιμολόγιό του τον κωδικό αριθμό 

της σύμβασης και τον σειριακό αριθμό του είδους, ενώ απαγορεύεται η κοινή 

έκδοση τιμολογίου για προϊόντα που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις.  

 

ΆΡΘΡΟ 22 – Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών - Κήρυξη 

Αναδόχου  έκπτωτου 

-Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ή αντικατάσταση υλικών.  
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22.1. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης  του χρόνου 

παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός των 

προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων επιβάλλεται και πρόστιμο που 

υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ  118/2007. 

22.2. Τα παραπάνω πρόστιμα υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας του 

εκπρόθεσμα παραδοθέντος εξοπλισμού χωρίς τον Φ.Π.Α.  

22.3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με την παρακράτηση από το λαβείν του 

Αναδόχου.  

-Κήρυξη Αναδόχου  έκπτωτου  

22.4. Ο Ανάδοχος  που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε 

για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση 

του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

22.5. Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον 

δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα είδη εξοπλισμού μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 26 του  ΠΔ  118/2007. 

22.6. Ο Ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 

την σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή ο εξοπλισμός  δεν 

φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας. β. 

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

22.7. Με την απόφαση της κήρυξης του  Αναδόχου  εκπτώτου από τη σύμβαση 

μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του εξοπλισμού μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε 

βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση 

απορριφθέντος εξοπλισμού  γίνεται δεκτή. 
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22.8. Στον Ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 

ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του 

φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή 

διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

22.8.α. Προμήθεια του εξοπλισμού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από 

τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν 

κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 

διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Αναθέτουσας ή 

τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 

αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 

πραγματοποιείται νέα προμήθεια εξοπλισμού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 

Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίν εται με 

βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις 

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

22.8.β. Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή για ένα έτος από το σύνολο 

των προμηθειών της Αναθέτουσας.  Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας, 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί  

τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση αυτής.  

22.8.γ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας του 

εξοπλισμού, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να 

παραδώσει τον εξοπλισμό  μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος 

αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 

του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007. 

22.9. Σε περίπτωση που ο υπό προμήθεια εξοπλισμός  σε βάρος εκπτώτου 

προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 

κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 

έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος 
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του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση 

των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 

προς καταλογισμό ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 23 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

23.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

Ανάδοχο. 

23.2. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα 

βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

23.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν 

αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά 

στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.  

23.4. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

23.4. α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή  των εργασιών 

του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 

23.4. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του 

προμηθευτή. 

23.4. γ. Πλημμύρα, Σεισμός, Πόλεμος, Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 

(Διεθνούς Δικτύου), Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

23.5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση της ανώτερης βίας εκ μέρους της 

Αναθέτουσας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες 

της μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 24– ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

24.1. Η πληρωμή θα γίνει σε €, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών  από την 

ημερομηνία παράδοσης  του εξοπλισμού  στους  επωφελούμενους  
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Συνεταιρισμούς,  με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και 

ειδικότερα : 

 - Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης-Παραλαβής από την Τριμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Έργου, το οποίο δεν περιέχει παρατηρήσεις, ως προς την 

ποιότητα και ποσότητα  του παραδιδόμενου εξοπλισμού.   

 -  Έκδοση και υποβολή του σχετικού τιμολογίου, οποίο περιλαμβάνει τα τεχνικά 

στοιχεία, τον σειριακό αριθμό και την ποσότητα του προσφερόμενου 

εξοπλισμού.  

- Η Αποστολή δύναται να καταβάλλει στον Ανάδοχο προκαταβολή ύψους 40%  

επί της συμβατικής αξίας, με την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση 

αυτή το υπόλοιπο 60% καταβάλλεται  εντός τριάντα (30)  ημερών από την 

ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού στους Επωφελούμενους 

Συνεταιρισμούς , σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

24.2. Πιστοποιητικά  αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει 

εκπληρώσει ή ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του.  

24.3.  Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα, στον 

προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου, και 

υποχρεούται (ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο. 

24.4. Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι.  

24.5. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και εγκατάστασης 

βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τ ον 

προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή 

ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή 

αποζημίωσης σ’ αυτόν, για τις παραπάνω δαπάνες. 

24.6. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρες εκτός Ελλάδας, θα 

υποβάλλονται στην Αναθέτουσα επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική από αρμόδια Ελληνική Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 25 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν κοινής συμφωνίας 

των συμβαλλομένων, είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης, ώστε να 

περιλαμβάνει προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις, μέθοδο εκτέλεσης της 

υπηρεσίας κτλ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφ’ όσον 

βέβαια η τροποποίηση δεν αντίκειται σε κάποιον όρο της διακήρυξης ή της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 26- ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Εκχώρηση της σύμβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση δεν είναι 

δυνατή, χωρίς την έγγραφη  άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.   

ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

27.1. Η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Δ/νσεών της και 

της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου μπορεί σε κάθε στιγμή να καταγγείλει 

την σύμβαση με άμεσο αποτέλεσμα. 

27.2. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο ότι δεν τηρεί  τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, αναφέροντάς του συγκεκριμένες περιπτώσεις και 

γνωρίζοντάς του ότι αν δεν συμμορφωθεί άμεσα, θα προβεί σε κυρώσεις ή 

ακόμα και σε καταγγελία της σύμβασης. 

27.3. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και παρουσιασθούν εκ νέου 

προβλήματα, τον ειδοποιεί επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν προβεί σε 

κυρώσεις ή καταγγείλει την σύμβαση. 

27.4. Γενικά η Σύμβαση καταγγέλλεται, σε περίπτωση που ο ανάδοχος :  

1. Δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση και μέσα στις προθεσμίες 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

2. Δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση της 

Αναθέτουσας Αρχής αν τον καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο στην 

προσήκουσα και εκπρόθεσμη παροχή αγαθών. 
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3. Αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής  

4. Εκχωρεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την 

έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 

5. Εμφανίζεται νομική ανικανότητα που εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης.  

6. Επέρχεται οργανωτική αλλαγή στην νομική προσωπικότητα στην φύση ή τον 

έλεγχο του Αναδόχου εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη για την 

τροποποίηση αυτή. 

27.5. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες ή 

να αναφερθεί σε αυτές κατά την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ούτε να 

κοινοποιήσει χωρίς την γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής στοιχεία που του 

έχουν δοθεί από την ίδια. 

ΑΡΘΡΟ 28 – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Διαγωνισμός  διέπεται από:  

1. Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τα Παρατήματα αυτής, 

2. τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας και  

3. το ΠΔ 118/2007 αναλογικώς και συμπληρωματικώς εφαρμοζόμενο.  

ΑΡΘΡΟ 29 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η παρούσα διακήρυξη αποτελείται από το σώμα της διακηρύξεως, το 

Παράρτημα A’ (Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού), Παράρτημα B’ (Τόποι 

Παράδοσης), το Παράρτημα Γ’ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), καθώς 

επίσης και το Παράρτημα Δ’ (σχέδιο της συμβάσεως),  τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄  

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

Κωνσταντίνος Δήμτσας 

 


