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Αθήνα, 27.8.2020 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2811 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) για μαθητές και 

εκπαιδευτικό προσωπικό για λογαριασμό των Δήμων σύμφωνα με το 

άρθρο τέταρτο της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 161), συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Έχοντας υπόψιν: 

1) Τις διατάξεις των περ. ιβ’ και ιγ’ παρ. 1 άρθρου 1 , και άρθρο 35 του ΠΔ 75/2011, 

όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 94/2019  

2) Το άρθρο τέταρτο της από 22-08-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161) με τίτλο «Έκτακτα μέτρα 

για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, 

τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, καθώς και τη στήριξη των 

πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 

Αυγούστου 2020» και συμφωνα με την οποία:«1. Για την εύρυθμη και ασφαλή 

λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την αποτροπή διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για 

λογαριασμό των δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής 

προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), εφαρμόζεται αναλόγως. 2. Για την κάλυψη της 

δαπάνης της παρ. 1, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας μπορούν να 

επιχορηγούνται από το ειδικό πρόγραμμα του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 221).  

3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και 
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Εσωτερικών, η ισχύς του δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.» 

3) Την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 10ου της από 11-03-2020 Π/Ν.Π., όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 2ο του ν. 4682/2020 και σύμφωνα με την οποία «Η κατά την 

περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν 

επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή 

περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι 

διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά 

πρόσωπα των ΟΤΑ». 

4) Την παρ. 6 του άρθρου 26 ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» σύμφωνα με την οποία «Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που 

αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό.» 

5) Την περ. γ’ της παρ. 2 άρθρ. 32 ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία « Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:... γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 

που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση.» 

6) Την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 σύμφωνα με την οποία                                                  

«Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 

παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9,                         

οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: 

α) όπου …. 
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β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 2, ή 

γ) λόγω  …… 

Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 

όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 

γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν 

απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και 

εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 

ανάθεση της σύμβασης.». 

7) Το άρθρο 37ο παρ. 3 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π., όπως κυρώθηκε αυτή με τον ν. 

4683/2020 κα σύμφωνα με το οποίο «Στις συμβάσεις των παραγράφων 3 και 5 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, των 

παραγράφων 3, 4 και 6 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και σε κάθε άλλη σύμβαση προμήθειας αγαθών 

και υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την οικεία 

βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται 

προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθορίζεται στο 

ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν 

από τις 14 Μαρτίου 2020.» 

8) Την υπ’ αρ. πρωτ. 53031/24-08-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με 

θέμα «Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό 

των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό 

προσωπικό» (ΑΔΑ: ΨΩΤ946ΜΤΛ6-Μ3Ε) 

9) Την υπ’ αρ. 461/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα 

«Έγκριση διαδικασίας σύναψης σύμβασης προμήθειας υγειονομικού υλικού 

(μασκών) σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό για λογαριασμό των Δήμων 

σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 161), συνολικού προϋπολογισμού 6.195.000,00 ευρώ- Έγκριση 
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διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών διανομής της ως άνω 

προμήθειας -Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών». 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν, στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, οδός Ακαδημίας 65 & 

Γενναδίου 8, 10678, Αθήνα, τηλ: 2132147556, 2132147563, μέχρι την 01-09-2020 

ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. οικονομικές προσφορές για την Προμήθεια 

υγειονομικού υλικού (Μάσκες), για την κάλυψη των αναγκών σχολικών μονάδων 

των Δήμων της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής μονάδας ανά ομάδα ειδών. Σε 

περίπτωση που σε κάποια/ες ομάδα/ες δεν καλυφθεί η ζητούμενη ποσότητα, το 

υπόλοιπο αυτής θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν την 

δυνατότητα να συμμετέχουν σε όποια/ες ομάδα/ες επιθυμούν ακόμη και για μέρος 

της ποσότητας τους, με την προϋπόθεση να προσφέρουν κατ΄ ελάχιστο ποσότητα 

10.000 τεμαχίων ανά ομάδα.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 

 

  

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) για την 

κάλυψη των  αναγκών των Δήμων της χώρας και ειδικότερα των μαθητών και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού ενόψει ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς με σκοπό 

την αντιμετώπιση διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19, συνολικού 

προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το είδος και η 

ποσότητα των υπό προμήθεια μασκών καθορίζεται ως εξής: 
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Α/1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1. Μάσκα 

βαμβακερού 

υφάσματος 

πυκνής ύφανσης 

>180 TC, 

διαστάσεων 

10Χ18 εκ. 

Τεμ. 
 

1.680.715 
 

1,20 2.016.858,00 

2. Μάσκα 

βαμβακερού 

υφάσματος 

πυκνής ύφανσης 

>180 TC, 

διαστάσεων 

12Χ22 εκ. 

Τεμ. 
 

3.121.329 
 

1,20 

 

3.745.594,80 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.: 

5.762.452,80 

 

Φ.Π.Α. 6%: 345.747,17 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α.: 
6.108.199,97 

 

Τιμή μονάδος: 1,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ (6%) 

Με βάση το συνολικό αριθμό των μαθητών όπως αναφέρεται στην απόφαση 

Κατανομής του ΥΠΕΣ, 1.367.281 μαθητές, την αναλογία περίπου 38% μαθητές < 10 

ετών και 62% > 10 ετών, καθώς και την ανάγκη για υπολογισμό μασκών και για τους 

εκπαιδευτικούς, έχει υπολογιστεί η αναλογία 35% του συνολικά απαιτούμενου 

αριθμού μασκών για παιδιά < 10 ετών και το υπόλοιπο 65% για παιδιά > 10 ετών 

και εκπαιδευτικούς. Για τους εκπαιδευτικούς οι διαστάσεις θα είναι αυτές που 

καλύπτουν τα παιδιά > 10 ετών. Οι μάσκες στο σύνολό τους αναμένεται να είναι 

τρεις(3) τουλάχιστον ανά μαθητή/εκπαιδευτικό. 

 

Ειδικότερα, Προδιαγραφές  των υπό προμήθεια μασκών καθορίζονται οι κάτωθι: 

 1. Καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα (100%) πυκνής ύφανσης >180 TC  

ΑΔΑ: ΩΚ29ΟΛ2Φ-Ο3Α



 
6 

2. Τουλάχιστον 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί λινό τουλάχιστον δύο στρωμάτων. 

 3. Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος για να είναι διακριτή 

η φορά εφαρμογής της μάσκας (λ.χ. πιο σκούρα η εξωτερική πλευρά και 

ανοιχτόχρωμη ή λευκή η εσωτερική πλευρά, άλλως, εάν και οι δύο πλευρές έχουν 

ίδιο χρώμα να υπάρχει διακριτή σήμανση- στάμπα ή άλλη ένδειξη). Είναι σκόπιμο 

για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη 

και με σχέδια, φιγούρες , ήρωες κλπ. 

 4. Διαστάσεις:  

      i. για ηλικίες <10 ετών 10Χ18 +/-1 εκ. 

      ii. για ηλικίες >10 ετών 12Χ22 +/-1 εκ. 

(όπως οι διαστάσεις καθορίστηκαν με την το Πρακτικό- θέμα 2α- της 109ης Συνεδρίασης της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι κορωνοϊού COVID-19) 

5. Κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να 

ξεδιπλώνουν κατά την εφαρμογή της μάσκας.  

6. Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη 

7. Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για την συγκράτηση στα αυτιά και να 

δοθεί έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά. 

8. Κάθε μάσκα θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε ξεχωριστή ασφαλή 

συσκευασία. 

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω προδιαγραφές ορίζονται ως κατ΄ ελάχιστες και θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνες με τις ως άνω προδιαγραφές 

όπως τέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υγείας.  

 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα 

δικαιολογητικά, πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος, να φέρει τη σφραγίδα 
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του οικονομικού φορέα και στην όψη του να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

Προς Τμήμα Προμηθειών Κ.Ε.Δ.Ε. 

 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού(Μάσκες), για την κάλυψη των αναγκών των 

Δήμων της χώρας και ειδικότερα των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού 

ενόψει ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς με σκοπό την αντιμετώπιση διασποράς 

του νέου κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (5.762.452,80 πλέον ΦΠΑ)» 

 

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)  

Οι προφορές των συμμετεχόντων πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι: 

• Οικονομική προσφορά (είδος, ποσότητα, μονάδα μέτρησης, τιμή μονάδας, 

καθαρή αξία, ΦΠΑ και γενικό σύνολο) , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

(με υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα επιχείρησης/εταιρείας). 

•Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

  «Δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων της υπ’ αρ. πρωτ. ΚΕΔΕ: 2811/27-

8-2020 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, σχετικά με την Προμήθεια 

υγειονομικού υλικού (Μάσκες) για την κάλυψη των  αναγκών των Δήμων της 

χώρας και ειδικότερα των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού ενόψει 

ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς με σκοπό την αντιμετώπιση διασποράς του 

νέου κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 6.126.778,80 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».  

          Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, 

ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το 

Ν.4250/2014, άρθρο 3.  
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Δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβληθούν με την προσφορά:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.   Φορολογική Ενημερότητα (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ),   που θα είναι σε ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής  

2.  Υπεύθυνη Δήλωση  του του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) , η οποία θα φέρει 

ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης,  στην οποία θα δηλώνει τους 

ασφαλιστικούς φορείς, που είναι υπόχρεος  να καταβάλλει εισφορές τόσο για τους 

εργαζόμενους όσο και ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, εφόσον αυτοί έχουν εργασιακή σχέση με την 

επιχείρηση. (Να δηλωθεί εάν έχουν εργασιακή σχέση ή όχι). 

 

3.  Ασφαλιστική Ενημερότητα, (για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), από όλους του 

δηλωθέντες, στην υπεύθυνη δήλωση, φορείς, που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής ,  

4.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις 

βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  

αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16,  το οποίο θα έχει εκδοθεί έως και 3 

μήνες πριν  από την ημέρα  υποβολής του. «άρθρο 43, παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019  (ΦΕΚ 

52/Α΄/1-4-2019)». Το ποινικό μητρώο θα προσκομιστεί κατά τη υπογραφή της 

σύμβασης. 

                                                                         Ή 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ,στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον: 

α)  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών   (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους 

διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16), 

γ)  σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο.  

5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ,στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα καμία Πράξη επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531
ΑΔΑ: ΩΚ29ΟΛ2Φ-Ο3Α



 
9 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς μου. 

6. Νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψηφίου, μέσω των οποίων να αποδεικνύεται η 

νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν (τα 

αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, πρέπει να 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους). Σε 

περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος.  

❖ Διευκολύνσεις υποβολής δικαιολογητικών άρθρου 80 Ν. 4412/16                                

από επιλεγέντα ανάδοχο. 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το 

άρθρο 1 του Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 104/ 30.05.2020 τεύχος Α'), η αναθέτουσα αρχή μπορεί σε 

περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των 

αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο 

των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό 

λόγο, να προσκαλεί άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει  σε αντικατάσταση των 

απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη 

δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και 

να συναφθεί η σύμβαση. 

Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: 

α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, 

β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην 

οικεία διακήρυξη και 

γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

• Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης 

συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε 
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δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των 

προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της 

διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να 

αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο 

έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία 

της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την 

προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016." 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 

180 ημερών.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

χρόνο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του 

οικονομικού φορέα.    

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής μονάδας, ανά Ομάδα Ειδών. 

 

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΔΙΑΚΟΠΗ 

 Τόποι παράδοσης των ειδών, θα είναι τοποθεσία που θα υποδειχθεί στον/στους 

αναδόχους α) εντός της Περιφέρειας Αττικής, και β) εντός του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός 

επτά (7) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των ειδών θα γίνει θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής ειδών και υπηρεσιών, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών. Κατά την διαδικασία παραλαβής 

των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του 
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έναντι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σε περίπτωση απόσυρσης μέρους ή 

όλου του εξοπλισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η 

ανάγκη προμήθειας ειδών του αναδόχου που αφορά την παρούσα προμήθεια, 

οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών διακόπτεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου.  

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας  μετά 

την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.  

-Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:  

➢ Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών  του άρθρου 

64 του Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της αξίας του 

τιμολογίου  

➢ Παρακράτηση 0,07% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 

Ν.4605/19, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί 

αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.  

➢ Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 350 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε 

ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου 

και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 -Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των 

προμηθευτών. 
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 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί νοµίµων 

κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη 

τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και 

της σύµβασης , συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.  

 

5. ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 

του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 

δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας 

της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 

αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 

ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού πριν την υπογραφή 

της σύμβασης να προσκομίσει δείγμα  του είδους που πρόκειται να προμηθεύσει, 

στην Υπηρεσία της Κ.Ε.Δ.Ε. εντός προθεσμίας που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίσει το ως άνω δείγμα 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος,  και ακολουθείται η ίδια ως 

άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής μονάδας 

(χαμηλότερη τιμή). 

4. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο 

χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 

συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό 

τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της σύμβασης (άρθρ. 72 ν. 4412/2016). 

 

 

 

6.  ΚΥΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της 

παρούσας . Επίσης κηρύσσεται έκπτωτος στην περίπτωση που προσκομίσει πλαστή 

εγγυητική επιστολή (περ. στ παρ. 2 άρθρ. 160 ν. 4412/2016). 
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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 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

Μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων. 

2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 

αναδόχου. 
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7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η αξιολόγηση-αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 

01/09/2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης, στην οδό Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Αθήνα. 

 Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα διενεργηθεί σύμφωνα με άρθρο τέταρτο της 

από 22-08-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161) με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των 

αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την 

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των 

τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών 

της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» 

και σύμφωνα με την οποία:«1. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των 

σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των δήμων 

μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147). Η περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4682/2020 (Α' 76), εφαρμόζεται αναλόγως». 

Τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται: 

- από τον κ. Δημήτριο Θεοδώρου, υπεύθυνος του Τμήματος Προμηθειών της 

Κ.Ε.Δ.Ε., τηλ.  2132147556, 2132147563 

 Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας www.kedke.gr  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 

http://www.kedke.gr/
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