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Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 

Πξνθεξύζζεη δεκόζην ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα  Εηδώλ ηξνθίκσλ & γάιαθηνο 

(σο είδνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο )γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ  Δήκνπ Νάνπζαο, ηνπ Ν.Π.  Κ.Κ.Π.Α. θαη 

ησλ  Εληαίσλ Σρνιηθώλ Επηηξνπώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθήο 

πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο 128.593,45 ζςμπεπιλαμβανομένος ηο ΦΠΑ (112.575,63  άλεπ ΦΠΑ όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: (Α/Α  67427  ζςζη.ΔΗΓΗ ) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ CPV ΦΟΡΕΑ ΕΝΔ/ΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ(ΣΡΟΦΙΜΑ) 15800000-6 Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α.Δ.ΝΑΟΤΑ  25.946.98 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 15300000-1 Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ  19.638,07 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 15110000-2 Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ  15.617,73 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ 15211000-0 Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ  8.373,30 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 15810000-9 Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ  13.984,06 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ  
ΕΙΔΟ ΑΣ. ΠΡΟΣΑΙΑ 

15511000-3 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  25.759,31 

ΟΜΑΔΑ 7 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ 15511000-3 Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ  2.158,30 

ΟΜΑΔΑ 8   ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 15411110-6 Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ  5.595,76 

ΟΜΑΔΑ9 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ  
ΕΙΔΟ ΑΣ. ΠΡΟΣΑΙΑ 

15511000-3 Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ  3.210,48 

ΟΜΑΔΑ  10  ΓΑΛΑ ΦΡΕΚ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ 
 ΕΙΔΟ ΑΣ. ΠΡΟΣΑΙΑ  

15511000-3 ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
ΠΡΩΣ/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

 
     5.223,09 

ΟΜΑΔΑ  11 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ 
 ΕΙΔΟ ΑΣ. ΠΡΟΣΑΙΑ  

15511000-3 ΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
ΔΕΤΣ/ΘΙΑ ΕΚΠ/Η 

 
      3.086,37 

 ΤΝΟΛΟ   128.593,45 

Η δαπάλε ζα αληηκεησπηζηεί από ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο θαη ηνπ Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ Κ.Κ.Π.Α.  θαη ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ  γηα έλα έηνο .Αλαιπηηθά ν πξνϋπνινγηζκόο 

θάζε θνξέα ρσξίο ΦΠΑ  είλαη :1. Γήμορ  Νάοςζαρ : 22.795,85        2.Ν.Π.Γ.Γ.:  82.426,28 
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.Α’ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛ. ΔΠΙΣΡΟΠΉ 4.622,20   4.Β’ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛ. ΔΠΙΣΡΟΠΉ    :2.731,30        

ΤΝΟΛΟ  112.575,63 εςπώ. 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο νξίδεηαη, γηα ηα είδε ησλ νκάδσλ :2) Οπυπολασανοπυλείος, 3) 

Κπεοπυλείος,4)Ισθςοπυλείος,8)Δλαιόλαδο ην μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηοιρ εκαηό 

(%) ζηελ λόκηκα δηακνξθνύκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ, 

όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο ππεξεζίαο 

εκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 

3438/2006. Γηα ηα ππόινηπα είδε ηξνθίκσλ ε θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζε Πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο)  

πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηε σαμηλόηεπη ηιμή ζηο ζύνολο ηυν ειδών ηηρ ομάδαρ. Οη ελδηαθεξόκελνη 

κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κηα  ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο  (1-11)  γηα ηε ζπλνιηθή σζηόζν 

θεξπρζείζα πνζόηεηα θάζε νκάδαο. Απόξξηςε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εηδώλ κηαο «νκάδαο» επηθέξεη 
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απηόκαηα ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιόθιεξεο ηεο «νκάδαο» .Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί 

ειεθηξνληθά ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Ηκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  Παπαζκεςή 30-11-2018  και ώπα  17.00μμ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε Πέμπηη 3-1-2019 και ώπα 17.00μμ. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σεηάπηη 9-1-2019 και ώπα 10.30 πμ. 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα  ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 25,  Ν.4412/2016. 

Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή 

παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-

Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, ύςνπο 1% ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο πξν 

ΦΠΑ ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε (άξζξν 2.2.2. ηεο δηαθήξπμεο). Ο 

πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο 

ζύκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Δήκνπ πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α. (άξζξν 4.1 ηεο δηαθήξπμεο) Δελ απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

γηα ηηο ζπκβάζεηο  αμίαο ίζεο ή θαηώηεξεο από ην πνζό ησλ  είθνζη ρηιηάδσλ επξώ  (άλεπ ΦΠΑ). 

Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο. O ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε   

210  εκέξεο. 

Τν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www.naoussa.gr, όπνπ 

παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ Ειιεληθό 

Τύπν, θαζώο θαη ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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  Διακιρυξθ για τθν προμικεια θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ  με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με 
εκτιμϊμενθ αξία  112.575.63 (άνευ ΦΡΑ)  για τθν 

προμικεια τροφίμων  για τισ ανάγκεσ των δομϊν του 
Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ  και 
γάλακτοσ   (ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ) για  τουσ 

εργαηόμενουσ του Ν.Ρ. ,του Διμου Νάουςασ   και  των 
Ενιαίων Σχολικϊν Επιτροπϊν Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ . 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜΑΩΛΑΣ  30 

Ρόλθ ΝΑΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 59200 

Ωϊρα EΛΛΑΔΑ  

  

Τθλζφωνο 2332350367,50328 

Ψαξ 2332024260 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vatantzi@naoussa.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Bαταντηι Ακθνά , Λαπαβίτςασ Γεϊργιοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.naoussa.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   ο Διμοσ Νάουςασ - Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και ανικει ςτουσ 
φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διεφκυνςθ και ρφκμιςθ όλων των τοπικϊν 
υποκζςεων , ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ,  με ςτόχο τθν προςταςία , τθν 
ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ  ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 

Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια τροφίμων με τθ μζκοδο 
χορθγθτϊν προμθκευτϊν (το ΨΕΚ Α 240 /12-12-2012) για το Διμο Νάουςασ ,το Νομικό του πρόςωπο 
και τισ  ςχολικζσ επιτροπζσ του Διμου Νάουςασ 1) το Διμο Νάουςασ  2) το Κζντρο Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ 3)Ενιαία Σχολικι   Επιτροπι  τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  του Διμου 
Νάουςασ και 4) Ενιαία Σχολικι Επιτροπι τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Νάουςασ. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Ρλατεία  Δθμαρχίασ  30 Νάουςα  , τθλ. Επικοινωνίασ 2332350328 , 
2332350367  ,πλθρ.Βαταντηι Ακθνά , Λαπαβίτςασ Γεϊργιοσ ,   

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.naoussa.gr. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ  παροφςασ  ςφμβαςθσ είναι από τον τακτικοφσ προχπολογιςμοφσ  του Διμου και 
των Ν.Ρ. Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ βαρφνει το Διμο Νάουςασ  από τουσ   Κ.Α. : 02.15.6063.001, 
02.20.6063.001,02.30.6063,001,02.35.6063.001,02.45.6063.001,  θ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 
του ζτουσ 2018  και των αντίςτοιχων του  2019      του Διμου Νάουςασ  και  για το Νομικό πρόςωπο 
Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ από τουσ  ΚΑ  02.15.6481.00 και τον  02. 15.6063  .  Για τισ 
Σχολικζσ επιτροπζσ του Διμου Νάουςασ θ χρθματοδότθςθ βαρφνει τουσ προχπολογιςμοφσ τουσ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι  θ προμικεια τροφίμων και γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ των δομϊν του Ν.Ρ. 
και τθσ προμικειασ  φρζςκου γάλακτοσ  ( ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ ) για το Ν.Ρ. , το Διμο Νάουςασ 
και τισ Ενιαίεσ  Σχολικζσ Επιτροπζσ  πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  

 
Α/Α ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΛΔΟΥΣ CPV ΨΟΕΑΣ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕ 
ΨΡΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΫΛΕΛΟΥ 
(ΤΟΨΛΜΑ) 

15800000-6 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

25.946,98 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΛΔΘ 
ΟΡΫΟΛΑΩΑΝΟΡΫΛΕΛΟΥ 

15300000-1 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

19.638,07 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΫΛΕΛΟΥ 15110000-2 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

15.617,73 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΛΔΘ ΛΩΚΥΟΡΫΛΕΛΟΥ 15211000-0 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

8.373,30 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΛΔΘ 
ΑΤΟΗΑΩΑΟΡΛΑΣΤΕΛΟΥ 

15810000-9 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

13.984,06 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΨΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΛΫΜΕΝΟ ΫΣ ΕΛΔΟΣ 
ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

15511000-3 ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 25.759,31 

ΟΜΑΔΑ 7 ΓΑΛΑ ΨΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΛΫΜΕΝΟ 

15511000-3 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 

2.158,30 
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ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΛΔΘ ΕΛΑΛΟΛΑΔΟΥ 15411110-6 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

5.595,76 

ΟΜΑΔΑ9 ΓΑΛΑ ΨΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΛΫΜΕΝΟ ΫΣ ΕΛΔΟΣ 
ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

15511000-3 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

3.210,48 

ΟΜΑΔΑ 10 ΓΑΛΑ ΨΕΣΚΟ  
ΡΑΣΤΕΛΫΜΕΝΟ 
 ΕΛΔΟΣ ΑΤΟΜΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ  

15511000-3 ΣΩΟΛΛΚΫΝ 
ΕΡΛΤΟΡΫΝ 
ΡΫΤΟΒΑΚΜΛΑΣ 
ΕΚΡ/ΣΘΣ 

 
     5.223,09 

ΟΜΑΔΑ 11 ΓΑΛΑ ΨΕΣΚΟ  
ΡΑΣΤΕΛΫΜΕΝΟ 
 ΕΛΔΟΣ ΑΤΟΜΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ  

15511000-3 ΣΩΟΛΛΚΫΝ 
ΕΡΛΤΟΡΫΝ 
ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ 
ΕΚΡ/ΣΘΣ 

3.086,37 

 ΣΥΝΟΛΟ   128.593,45€ 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 128.593,45€  ςυμπεριλαμβανομζνου  του ΨΡΑ  
.Για το Ν.Ρ. 94.524,68€ με ΨΡΑ   και για το Διμο Νάουςασ 25.759,31€ με ΨΡΑ .Για τθ Ενιαία Σχολικι 
Επιτροπι τθσ  Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  είναι 5.223,09€ με ΨΡΑ και για  τθν Ενιαία Σχολικι Επιτροπι 
τθσ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ    3.086,37€ με ΨΡΑ. 

Θ διάρκεια  ιςχφσ  των ςυμβάςεων  ορίηεται  ςε  12 μινεσ .Ο  χρόνοσ ιςχφσ των νζων ςυμβάςεων  κα 
ξεκινάει  μετά  τθ λιξθ  των ιδθ υπαρχουςϊν ςυμβάςεων  για τθν εκάςτοτε ομάδα του κάκε νομικοφ 
προςϊπου. Θ λιξθ των νζων ςυμβάςεων   κα είναι κοινι για όλουσ. 

         Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΗΜΑ I ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Ο διαγωνιςμόσ κα ζχει ωσ κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ: 
Αναλυτικότερα: 

• για τα ελαιόλαδα, , οπωροκθπευτικά, κρζατα, πουλερικά (νωπά), και ψάρια (νωπά και 

κατεψυγμζνα), το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 

κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, τθσ αυτι προκφπτει από 

το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ Γεν. Δ/νςθσ 

Ανάπτυξθσ & Τουριςμοφ τθσ  Ρ.Ε. Θμακίασ, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 

3438/2006 ενϊ 

• για τα υπόλοιπα είδθ τροφίμων και λοιπά αναλϊςιμα είδθ παντοπωλείου θ ανάκεςθ κα γίνει ςε 

προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ μελζτθσ. 

 

  Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ι περιςςότερα ΤΜΘΜΑΤΑ-(ΟΜΑΔΕΣ)  τθσ προμικειασ.  

 Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον ΤΜΘΜΑΤΟΣ(ΟΜΑΔΕΣ) 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ ϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Τθν με αρ.πρωτ.  23217/22-11-2018  ενιαία μελζτθ   του Διμου Νάουςασ και των Νομικϊν του 
Ρροςϊπων . 

 Τθν με υπ ’αρικμό   319/2018    απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ όρων διακιρυξθσ 
και τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

 Τθν με υπ’ αρικμό  441/2018  απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ προμθκειϊν. 
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 Τθν με υπ’ αρικμό 316/2018  απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ 
διενζργειασ και αξιολόγθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Τθν με αρ.πρωτ. μελζτθ  21824/6-11-2018 και τθν με αρ. μελζτθσ   3/2018  μελζτθ και  τθν  υπ 
112/2018 απόφαςθ του Δ.Σ. του ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ του 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ τθν  34/2018   απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ρρωτοβάκμιασ ςχολικισ επιτροπισ  και τθν 
31/2018 απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Δευτεροβάκμιασ ςχολικισ επιτροπισ. 

 Τθν με υπ’ αρικμό  03 & 04/2018 αποφάςεισ τθσ  Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ δαπανϊν και 
διάκεςθ πιςτϊςεων   

 Τθν με υπ’ αρικμό  448/2017  απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για ψιφιςθ προχπολογιςμό 2018  
εςόδων –εξόδων του Διμου Νάουςασ. 

 Οι  με αρ. αποφάςεισ     ΑΑΥ 95,96,97,98,99  δεςμεφςεισ  πίςτωςθσ . 

  

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  Ρζμπτθ   3-01-2019  και ϊρα  17.00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 30-11-2018 θμζρα  Ραραςκευι  και ϊρα  17.00  . 

  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 67427 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Τοπικι εβδομαδιαία  

1. Μακεδονικά Νζα  

Νομαρχιακζσ θμεριςιεσ  

 2. Θμεριςια Ν.Θμακίασ.   

  3.ΛΑΟΣ     

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ  κα καταχωρθκεί   ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www. Naoussa.gr    ςτθν διαδρομι : ΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΡΟΚΗΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ  

 Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων  ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.  

 Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματα Λ ζωσ ΛV  που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

  οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 θ με αρ.23217/22-11-2018 Ενιαία μελζτθ 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε 

από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο 

απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην 

οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ  

(ΡΑΑΤΘΜΑ  ΛΛ   ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΫΝ ΕΡΛΣΤΟΛΫΝ) 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό 
ςυμμετοχισ  1%  ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό άνευ ΨΡΑ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν 
φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων 
των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ,  άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Α/Α ΡΕΛΓΑΨΘ ΕΛΔΟΥΣ ΨΟΕΑΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

ΩΫΛΣ ΤΟΝ ΨΡΑ 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΫΛΕΛΟΥ 
(ΤΟΨΛΜΑ) 

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 

22.109,35 

 
 

 
 

221,09 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΛΔΘ 
ΟΡΫΟΛΑΩΑΝΟΡΫΛΕΛΟΥ 

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 

17.378,80 

 

 
 

173,79 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΫΛΕΛΟΥ Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 
 

13.821,00 

 
138,21 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΛΔΘ ΛΩΚΥΟΡΫΛΕΛΟΥ Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 

7.410,00 

 

 
 

74,10 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 

12.004,00 

 

 
 

120,04 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΨΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΛΫΜΕΝΟ ΫΣ ΕΛΔΟΣ 
ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  
22.795,85 

 
 

227,96 
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ΟΜΑΔΑ 7 ΓΑΛΑ ΨΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΛΫΜΕΝΟ 

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 
1.910,00 

 
 

19,10 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΛΔΘ ΕΛΑΛΟΛΑΔΟΥ Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

4.952,00 49,52 

ΟΜΑΔΑ 9 ΓΑΛΑ ΨΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΛΫΜΕΝΟ ΫΣ ΕΛΔΟΣ 
ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

2.841,13 28,41 

ΟΜΑΔΑ 10 ΓΑΛΑ ΨΕΣΚΟ  
ΡΑΣΤΕΛΫΜΕΝΟ 
 ΕΛΔΟΣ ΑΤΟΜΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ  

ΣΩΟΛΛΚΫΝ 
ΕΡΛΤΟΡΫΝ 
ΡΫΤΟΒΑΚΜΛΑΣ 
ΕΚΡ/ΣΘΣ 

 
           
         4.622,20 

 
 

46,22 

ΟΜΑΔΑ 11 ΓΑΛΑ ΨΕΣΚΟ  
ΡΑΣΤΕΛΫΜΕΝΟ 
 ΕΛΔΟΣ ΑΤΟΜΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ  

ΣΩΟΛΛΚΫΝ 
ΕΡΛΤΟΡΫΝ 
ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ 
ΕΚΡ/ΣΘΣ 

 
 

           2.731,30 

 
 

27,31 

 
 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.4 , δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ1 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

                                                           
1
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτική απόφαςη”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου2. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

                                                                                                                                                                                                 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαςτική απόφαςη”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

 





 

Σελίδα 15 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 





 

Σελίδα 16 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ . 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ) 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

 

 

Κριτιρια Επιλογισ  
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ.  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

 

*Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων+.  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΛV  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

O oικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν ενότθτα α Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια 
επιλογισ του Μζρουσ IV  χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 
Μζρουσ IV. Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψθφιακά   από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4 κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά3: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.24 και 2.2.3.45 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 

                                                           
3
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

 από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και 
ευκρινι  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 
τθσ περίπτωςθσ  α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
4
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

5
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (κφριεσ και επικουρικζσ).  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ  που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι 
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ 
φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ 
εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων6. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν7, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

                                                           
6 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
7
 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 8.και 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.9 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ10 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

                                                           
8
 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  

9
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 

περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

10
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  





 

Σελίδα 21 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.11 

 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

βάςει τιμισ Αναλυτικότερα:  

• για τα ελαιόλαδα, οπωροκθπευτικά, κρζατα, πουλερικά (νωπά), και ψάρια (νωπά και 

κατεψυγμζνα), το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 

κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει 

από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ Γεν. Δ/νςθσ 

Ανάπτυξθσ & Τουριςμοφ τθσ  Ρ.Ε. Θμακίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 

3438/2006 ενϊ για τα υπόλοιπα είδθ τροφίμων και λοιπά αναλϊςιμα είδθ παντοπωλείου θ ανάκεςθ 

κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτισ τιμζσ τθσ 

μελζτθσ 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ  
Ενιαία μελζτθ  για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

                                                           
11

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

[Ηλεκτρονική Διαδικαςία] 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Θ.ΔΘ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ12. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα13, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

                                                           
12

 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
13

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
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θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ14. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

 [Συμπληρώνεται για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων :] 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛV), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  
I  τθσ Διακιρυξθσ  Eνιαία μελζτθ , περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ 

                                                           
14

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   
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ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  με 
βάςθ τιμισ  όπωσ ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα  Λ  τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Σιμζσ   Είδθ με ποςοςτό ζκπτωςθσ 

Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι 

προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ 

του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν Τιμι Αναφοράσ που τίκεται ςτθν 

παροφςα Διακιρυξθ για το αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ.                      

             Τιμζσ Αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν  

επί παραδείγματι: 
Τιμζσ αναφοράσ Είδθ Κρεοπωλείου: = 8.407,07€ (χωρίσ ΨΡΑ) 

Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (όπωσ ακριβϊσ ηθτείται 

από τθ διακιρυξθ) 4,50 % για τα Είδθ Κρεοπωλείου. Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ 8.407,07 - 

(8.407,07 x 0,045 = 378,31) = 8.028.76€ 

Επιςθμαίνεται ότι θ παραπάνω τιμι αναφοράσ ςφμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να 

αποτυπωκεί ζμμεςα το ποςοςτό ζκπτωςθσ που δίνεται για το είδοσ και όχι θ τελικι τιμι 

πϊλθςθσ. 

 

Είδθ με χαμθλότερθ τιμι :  

Οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν ςυνολικι τιμι που 

προςφζρουν για κάκε ομάδα. 

Ραράδειγμα : 

Ο ςυμμετζχων κα προςφζρει ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ μονάδοσ (προ Ψ.Ρ.Α.) για κάκε είδοσ 

(όπωσ ακριβϊσ ηθτείται από τθ διακιρυξθ) για τισ ςυγκεκριμζνεσ Ομάδεσ. Στθν ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ 

τιμι προςφοράσ τθν τιμι που προκφπτει ωσ άκροιςμα (προ Ψ.Ρ.Α) των επιμζρουσ τιμϊν 

προςφοράσ για το ςφνολο των ποςοτιτων κάκε ομάδασ. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ και οι τιμζσ 

μονάδοσ, ζχουν αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
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προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το ςφςτθμα κακϊσ και 

το επιςυναπτόμενο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ τθσ διακιρυξθσ (υπόδειγμα ΛΛΛ), ςε μορφι 

pdf, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ποςοςτό τθσ προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ ι θ τιμι μονάδοσ 

για κάκε είδοσ τθσ κάκε ομάδασ για τθν οποία ςυμμετζχει. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 

του θλεκτρονικοφ παραγόμενου από το ςφςτθμα αρχείου τθσ οικονομικισ προςφοράσ και του 

ςυμπλθρωμζνου από τον προμθκευτι εντφπου οικονομικισ προςφοράσ του Διμου, 

υπεριςχφει το παραγόμενο από το ςφςτθμα. 

(Θ προςφορά ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ κα πρζπει να ταυτίηεται με τθν 

προςφορά ςτα ζντυπα  οικονομικισ προςφοράσ του Διμου Νάουςασ )  

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ να ζχουν υπόψθ τουσ ότι μετά τθν  παραγωγι του οικονομικοφ 
αποτελζςματοσ από το ΕΣΘΔΘΣ  υπάρχει περίπτωςθ ανακολουκίασ ςε μερικά είδθ   ωσ προσ το 
ιςχφον κακεςτϊσ του ΨΡΑ τουσ . Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ   λαμβάνεται υπόψθ το ποςό άνευ ΨΡΑ 
το οποίο όμωσ  κα πρζπει να αποτυπϊνεται ςωςτά  ςτο  επιςυναπτόμενο ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ . Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ 
κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

 *Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
(ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι 
pdf.] 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται 
τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι 
υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο 1.3.του Ραραρτιματοσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 7 μθνϊν  

(210 θμερϊν)από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν Τετάρτθ  9-1-2019 και ϊρα. 10.30 . 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ.  Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  

το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
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ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  
Ροςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, 
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ . 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
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αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ15. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά16 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν17 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ18. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ19. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

                                                           
15

 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
16

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)».  

17
 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)”. 
18

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
19

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο,  ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ    

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα Υπόδειγμα ΛΛ Εγγυθτικϊν επιςτολϊν   τθσ Διακιρυξθσ   και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .20 
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 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.21. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. , 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) τμθματικά  μετά τθν  τμθματικι  παραλαβι των ειδϊν. 

 Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20.%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ22  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
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παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των 
υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  
προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον 
ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ 
ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

 6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου . Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ:  

α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ. 

β) Με πρακτικι δοκιμαςία. 

γ) Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια 
υλικό ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από τθ 
ςφμβαςθ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 
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Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: .... 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ  

Σε περίπτωςθ προμικειασ από το εξωτερικό ιςχφουν τα άρκρα  210  και  212 του Ν.4412/2016. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Σε περίπτωςθ  χρθςιμοποίθςθσ δείγματοσ ιςχφει το άρκρο  214 του Ν.4412/2016 

 





 

Σελίδα 38 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΔΝΙΑΙΑ  ΜΔΛΔΣΗ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

1. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο .......................................  

Καηάζηεκα  ........................................ 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο ......................  

ΔΤΡΩ .............................................  

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ    ΔΠΙΣΟΛΗ    ΤΜΜΔΣΟΥΗ    ππ'    αξηζκόλ     ...................................................     γηα 

ΔΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη      ηνπ      πνζνύ      ησλ      ΔΤΡΩ       ...............................................        (θαη      νινγξάθσο) 

 .........................................................................  ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 .................................................................................................. ,   νδόο ..................................................... , 

αξηζκόο ..................... , ΣΚ ................................(ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηώλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο………….      γηα ηελ     πξνκήζεηα     

αληηθεηκέλσλ     κε     θσδηθνύο 

 .....................................................................        ζύκθσλα       κε       ηελ       ππ'       αξηζ. 

 .............................................. Γηαθήξπμε ζαο. 

Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο 

ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ' όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. 
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Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε  (5) εκέξεο 

από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην 

νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 

ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο. 

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ..................................................................................  

ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, όπσο ζρεηηθά 

αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

2. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

Ολνκαζία Σξάπεδαο .......................................  

Ζκεξνκελία έθδνζεο .......................  

ΔΤΡΩ .............................................  

Καηάζηεκα  ........................................ 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) 

Πξνο: 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ   ΔΠΙΣΟΛΗ   ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ  ππ'  αξηζκόλ   ..................................................   γηα 

ΔΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ .....................  (θαη νινγξάθσο) ..................................... ζην νπνίν θαη κόλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 ......................................................................... ,     νδόο ...................................................... ,     αξηζκόο 

 .................. , ΣΚ .................................  (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηώλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηή ησλ όξσλ ηεο πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ  

 ........................................... (αξηζκόο δηαθήξπμεο ............. / ....... ) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ  Ζξσηθήο Πόιεσο  

Νάνπζαο θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο   ΔΤΡΩ απηήο. 
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Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 

από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην 

νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπόηε γίλεηαη 

απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

          Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                               Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

 
 

 

 

                                  

 

 

            

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  

προζωπικό για ηις ανάγκες ηων 
σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας, ηοσ 

Νομικού ηοσ Προζώποσ  

«Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & 

Αλληλεγγύης Δήμοσ Νάοσζας» και 

ηων ΕΕ Πρωηοβάθμιας και 
Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

 

 

 

ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΘΑ ΣΟ  Μ.Π.Δ.Δ. – «ΙΕΜΣΡΟ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΡΟΣΑΘΑ 
& ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

 

ΟΜΑΔΑ 1   Ρρομικεια Ειδϊν Ραντοπωλείου 

 

   

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΣΚ. ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝ. 
ΔΑΡΑΝΗ 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

Φ.Ρ.Α. 
24% 

Γεν. ςφνολο 
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1 Αλάτι (πλαςτικι 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

230 

 

     

2 Αλεφρι φαρίνα 
(χάρτινθ 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

     

3 Αλεφρι ςίτου 
διαφόρων χριςεων 
(χάρτινθ 
ςυςκευαςία 1000 
γρ.) 

 

τεμ 

 

20 

 

     

4 Αρακάσ 
κατεψυγμζνοσ 
(ςυςκ. 1000 γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

     

5 Αυγά (μεςαία 53-63 
γρ.) 

 

τεμ 

 

4.100 

 

     

6 Βανίλια άρωμα               
(5 τεμ/φακ) 

 

τεμ 

 

40 

 

     

7 Γιαοφρτι βρεφικό 
λευκό - γεφςεισ 
150γρ. ςυςκευαςία  
2τεμ  

 

τεμ 

 

250 

 

     

8 Δάφνθ (ςυςκευαςία 
20 γρ.) 

 

τεμ 

 

10 

 

     

9 Δυόςμοσ 
(ςυςκευαςία 40 γρ.) 

 

τεμ 

 

15 

 

     

10 Ελιζσ (χωρίσ 
κουκοφτςι) 

 

κιλά 

 

120 

 

     

11 Ηάχαρθ (χάρτινθ 
ςυςκευαςία 1.000 
γρ.) 

 

τεμ 

 

180 
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12 Ηυμαρικά διάφορα ( 
ςπαγγζτι, κοφτό, Νο 
3, κρικαράκι, κλπ. 
ςυςκ. 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

1.700 

 

     

13 Κακάο (ςυςκευαςία 
125 γρ.) 

 

τεμ 

 

70 

 

     

14 Κανζλλα ξφλο 
ςακουλάκι 50γρ. 

 

τεμ 

 

10 

 

     

15 Κανζλλα ςκόνθ 
ςακουλάκι 

 

τεμ 

 

5 

 

     

16 Κφμινο (φακελάκι 50 
γρ.) 

 

τεμ 

 

15 

 

     

17 Μαρμελάδα (βάηο 
γυάλινο χωρίσ 
ςυντθρθτικά και 
χρωςτικζσ ουςίεσ) 
ςυςκ. 400 γρ. 

 

τεμ 

 

400 

 

     

18 Μζλι ανκζων ι 
κυμαρίςιο (ςυςκ. 
1000 γρ.) 

 

τεμ 

 

120 

 

     

19 Ρεβφκια (ςυςκ. 500 
γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

     

20 Μπιςκότα  ολικισ 
άλεςθσ (ςυςκ. 275 
γρ.) 

 

τεμ 

 

700 

 

     

21 Νιφάδεσ 
καλαμποκιοφ 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

150 

 

     

22 Νιφάδεσ ολικισ 
αλζςεωσ 
ςοκολατοφχεσ 
(ςυςκευαςία 500 
γρ.) 

τεμ 

 

150 
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23 Ξφδι (πλαςτικι 
φιάλθ 400 γρ.) 

 

τεμ 

 

230 

 

     

24 Πιπζρι (ςυςκ. 
100γρ.) 

 

τεμ 

 

40 

 

     

25 Σαχίνι με κακάο 
(ςυςκευαςία 1.000 
γρ.) 

 

τεμ 

 

130 

 

     

26 Ρίγανθ (ςυςκ. 50 
γρ.) 

 

τεμ 

 

50 

 

     

27 κόνθ ςοκολατοφχα 
1000γρ) 

 

τεμ 

 

30 

 

     

28 Ρφηι (μπόνετ κίτρινο) 
πακζτο 1000γρ. 

 

τεμ 

 

150 

 

     

29 Ρφηι ςοφπασ γλαςζ ι 
καρολίνα(πακζτο 
1000 γρ.) 

 

τεμ 

 

150 

 

     

30 Σοματάκια 
ολόκλθρα 
αποφλοιωμζνα(ςυς
κ. 1.000 γρ.) 

 

τεμ 

 

15 

 

     

31 Σοματοχυμόσ (ςυςκ. 
500 γρ.) 

 

τεμ 

 

850 

 

     

32 Σςαι του βουνοφ 
(ςυςκ. των 80 gr.) 

 

τεμ 

 

80 

 

     

33 Συρί καςζρι 40% 
υγρ. – 40% λίποσ 
εγχϊριο 

 

 

κιλα 

 

200 

 

     

34 Συρί φζτα εγχϊρια 
56% - υγρ. – 43 % 
λίποσ 

 

κιλα 

500 
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35 όδα φαγθτοφ( 
ςυςκευαςία 1000 
γρ) 

 

τεμ 

 

10 

 

     

36 Φακζσ ψιλζσ – 
χονδρζσ (ςυςκ. 500 
γρ.) 

 

τεμ 

 

300 

 

     

37 Φαςόλια ξερά 
μζτρια (ςυςκ. 500 
γρ.) 

 

τεμ 

 

350 

 

     

38 Φυςικόσ χυμόσ 
κοκτζιλ 
φροφτων(ςυςκ. 1 
λιτ.) 

 

τεμ 

 

1.144 

 

     

39 Σραχανάσ(ςυςκ. 
500γρ.) 

 

τεμ 

 

150 

 

     

40 Χυλοπίτεσ (ςυςκ. 
500γρ. 

 

τεμ 

 

270 

 

     

41 Αραβοςιτζλαιο 
(ςυςκ. 1  λιτ) 

 

τεμ 

 

50 

 

     

42 Νερό (ςυςκ. 6άδων 
με μπουκάλια του 
1,5 λιτ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

     

43 Φιδζσ ψιλόσ (ςυςκ. 
των 250 gr) 

 

τεμ 

 

200 

 

     

44 Φυτικι μαργαρίνθ 
ςοφτ  (ςυςκ. 250gr.) 

 

τεμ 

 

400 

 

     

45 Χαμομιλι ςυςκ. 10 
τεμ του 1,5 γρ. 

 

τεμ 

 

20 

 

     

46 Γιαοφρτι ςτραγγιςτό 
(ςυςκ. του 1 κιλ.) 

τεμ 

 

350 
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47 Φαρίν λακτζ (ςυςκ. 
των 300 γρ.) 

 

τεμ 

 

30 

 

     

48 Μπιςκοτόκρεμα 
(ςυςκ. των 300 γρ.) 

 

τεμ 

 

70 

 

     

49 Καρυδόψυχα χφμα 

 

κιλα 

 

1 

 

     

50 Βοφτυρο αγελάδοσ 
(ςυςκ. των 250 γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

     

51 Γιαοφρτι 
αγελαδινό(ςυςκ. 
των 200 gr.) 

 

τεμ 

 

500 

 

     

52 Σοματοπολτόσ 
ςυμπυκνωμζνοσ ςε 
κονςζρβα(ςυςκ. 410 
γρ.) 

 

τεμ 

 

120 

 

     

53 Νιφάδεσ βρϊμθσ 
(ςυςκ.500 γρ.) 

 

τεμ 

 

30 

 

     

54 Πλθγοφρι 
(ςυςκ.500γρ) 

τεμ 

 

250      

    Σφνολο 

 

    

 

Μερικό ύνολο  

ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 24%  

ύνολο Ομάδα 1  

 

Ο/Θ   ΡΟΣΨΕΫΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                          
………………………………………… 

Νάοςζα ……………………………………….. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  

προζωπικό για ηις ανάγκες ηων 
σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας, ηοσ 

Νομικού ηοσ Προζώποσ  

«Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & 

Αλληλεγγύης Δήμοσ Νάοσζας» και 

ηων ΕΕ Πρωηοβάθμιας και 
Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

  

 

 

 

ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  Μ.Π.Δ.Δ. – «ΙΕΜΣΡΟ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΡΟΣΑΘΑ & 

ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

 

ΟΛΑΔΑ 2  ΕΘΔΗ ΟΠΩΡΟΚΑΥΑΜΟΠΩΚΕΘΟΤ  

Ενδεικηικού προϋπολογιζμού   ποζού  17.378,80  Άνεσ ΦΠΑ 

 

Ο υπογράφων ………………………………………………………………..  με  Α.Ψ.Μ. ………………………………… Δ.Ο.Υ.  

……………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ 

και όλων των τευχϊν τθσ μελζτθσ  για τθν  προμικεια  τροφίμων, τθ γενικι – ειδικι ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, προςφζρω για τα 

ΕΙΔΗ ΟΡΩΟΡΩΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ για 1 ζτοσ (2019-2020),  για τισ ανάγκεσ ςίτιςθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ.  «Κζντρο 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ  Δ.Νάουςασ» το παρακάτω ενιαίο  ποςοςτό ζκπτωςθσ   για το 

ςφνολο των ειδϊν, των οποίων θ ποιότθτα είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και για τισ 

ποςότθτεσ που αναφζρονται ς’ αυτόν ςτθ μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ όπωσ ορίηεται από το δελτίο 

πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ του τμιματοσ  Εμπορίου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ  Θμακίασ 

επί τοισ % ……………………………………….(ολογράφωσ)……………………………………………..(αρικμθτικά).   

 

             Ο/Θ ΡΟΣΨΕΫΝ/ΟΥΣΑ      
 
 

                                                                                    ………………………………………… 

Νάοςζα 

 ……………… 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  

προζωπικό για ηις ανάγκες ηων 
σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας ,ηοσ 

Νομικού ηοσ Προζώποσ  

«Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & 
Αλληλεγγύης Δήμοσ Νάοσζας»και ηων 

ΕΕ Πρωηοβάθμιας και 
Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

  

 

 

 

ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  Μ.Π.Δ.Δ. – «ΙΕΜΣΡΟ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΡΟΣΑΘΑ & 

ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

 

 

                                                                                      

ΟΛΑΔΑ 3  Προμήθεια Ειδών Ιρεοπωλείοσ 

Eνδεικηικού προϋπολογιζμού  13.821,00 Άνεσ ΦΠΑ 

                  

Ο υπογράφων……………………………………………………………………………..  με  Α.Ψ.Μ. ………………………………… Δ.Ο.Υ.  

………………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ 

και όλων των τευχϊν τθσ μελζτθσ  για τθν  προμικεια  τροφίμων, τθ γενικι – ειδικι ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, προςφζρω για τθν 

προμικεια Είδθ Κρεοπωλείου,  για 1 ζτοσ (2019-2020)  για τισ ανάγκεσ ςίτιςθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ.  «Κζντρο 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ  Δ.Νάουςασ» το παρακάτω ενιαίο  ποςοςτό ζκπτωςθσ για το 

ςφνολο των ειδϊν, των οποίων θ ποιότθτα είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και για τισ 

ποςότθτεσ που αναφζρονται ς’ αυτόν ςτθ μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ όπωσ ορίηεται από το δελτίο 

πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ του τμιματοσ  Εμπορίου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ  Θμακίασ 

επί τοισ % ……………………………………….(ολογράφωσ)……………………………………………..(αρικμθτικά). 

Ο/Θ   ΡΟΣΨΕΫΝ/ΟΥΣΑ                                                                                        
………………………………………… 

 

Νάοςζα ……………………………………….. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  

προζωπικό για ηις ανάγκες ηων 

σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας και 
ηοσ Νομικού ηοσ Προζώποσ  

«Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & 
Αλληλεγγύης Δήμοσ Νάοσζας» 

  

 

ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΘΑ ΣΟ  Μ.Π.Δ.Δ. – «ΙΕΜΣΡΟ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΡΟΣΑΘΑ 

& ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

 

ΟΛΑΔΑ 4   ΕΘΔΗ ΘΥΘΤΟΠΩΚΕΘΟΤ 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  7.410,00 ευρϊ ( άνευ ΦΡΑ) 

Ο υπογράφων …………………………………………………………………..  με  Α.Ψ.Μ. ………………………………… 

Δ.Ο.Υ.  ………………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ του 

διαγωνιςμοφ και όλων των τευχϊν τθσ μελζτθσ  για τθν  προμικεια  τροφίμων, τθ γενικι – ειδικι 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, 

προςφζρω για τθν προμικεια  ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΡΩΛΕΙΟΥ για 1 ζτοσ (2019-2020)  για τισ ανάγκεσ ςίτιςθσ του 

Ν.Ρ.Δ.Δ.  «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ  Δ. Νάουςασ» το παρακάτω ενιαίο  ποςοςτό 

ζκπτωςθσ για το ςφνολο των ειδϊν των οποίων θ ποιότθτα είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

και για τισ ποςότθτεσ που αναφζρονται ς’ αυτόν ςτθ μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ όπωσ ορίηεται από το  
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δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ του τμιματοσ  Εμπορίου τθσ Περιφερειακισ 

Ενότθτασ  Θμακίασ επί τοισ % 

……………………………………….(ολογράφωσ)……………………………………………..(αρικμθτικά). 

 

 

Ο/Θ   ΡΟΣΨΕΫΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                          
……………………………………………………………… 

Νάοςζα ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  Μ.Π.Δ.Δ. – «ΙΕΜΣΡΟ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΡΟΣΑΘΑ & 
ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

        

ΟΛΑΔΑ 5      Προμήθεια Ειδών Αρηοποιείοσ και Ζαταροπλαζηικής 

 

                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  προζωπικό για ηις ανάγκες  

ηων σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας και ηοσ Νομικού ηοσ 

 Προζώποσ «Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & Αλληλεγγύης 

 Δήμοσ Νάοσζας» 

και ηων ΕΕ Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

 

 

 

 

   

 

 

Α/
Α 

 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΗ 

 

ΣΥΣΚ. 

 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝ. 
ΔΑΡΑΝΗ 

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

 

Φ.Ρ.Α. 
24% 

 

Γεν.ςφνολο 

 

1 ΑΤΟΣ (350 γρ.) 

 

τεμ 

 

6.300 
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Μερικό ύνολο  

ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 24%  

ύνολο Ομάδα 5  

 

Ο/Θ   ΡΟΣΨΕΫΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                          
………………………………………… 

Νάοςζα ……………………………………….. 

 

 

  

2 ΤΣΟΥΕΚΛΑ  
(ατομικά) 

 

τεμ 

 

1.000,00 

 

     

3 ΚΟΥΛΟΥΛΑ  

 

τεμ 

 

5.600,00 

 

     

4 ΣΤΑΨΛΔΟΪΫΜΟ 

 

τεμ 

 

1.800 

 

     

5 ΜΕΛΟΜΑΚΑΟΝΑ    

 

κιλά  

 

40 

 

     

6 ΚΟΥΑΜΡΛΕΔΕΣ    

 

κιλά  

 

40 

 

     

7 ΒΑΣΛΛΟΡΛΤΕΣ    

 

κιλά  

 

35 

 

     

8 ΚΑΡΑΜΕΛΕ 
(ηελεδάκια) 

 

κιλά  

 

60 

 

     

9 Παγωτά 

 

κιλά  

 

30 

 

     

10 οκολατζνια 
Αυγουλάκια 

 

κιλά  

 

20 

 

     

    ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  προζωπικό για ηις ανάγκες 

ηων σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας και ηοσ Νομικού ηοσ 

Προζώποσ «Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & Αλληλεγγύης 
Δήμοσ Νάοσζας» και ηων ΕΕ Πρωηοβάθμιας και 

Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

  

 

 

ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΘΑ ΣΟ ΔΗΛΟ  ΜΑΟΤΑ 

 

 

ΟΛΑΔΑ 6      Γάλα  θρέζκο 

παζηεριωμένο 

 

         

Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 
ΑΝΕΤ 

ΦΠΑ  

ύνολο 

1 Γάλα  θρέζκο παζηεριωμένο ΛΙΣΡΟ 23.870 
    

 

   Μερικό ύνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   ύνολο Ομάδα 6   

 

 Ο/Θ   ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ 

                                                                                           

Νάουσα ……………………………………….. 

 

 

 

                                  

 

 

            

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  

προζωπικό για ηις ανάγκες ηων 
σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας, ηοσ 

Νομικού ηοσ Προζώποσ  

«Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & 
Αλληλεγγύης Δήμοσ Νάοσζας» και 

ηων ΕΕ Πρωηοβάθμιας και 
Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 
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ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  Μ.Π.Δ.Δ. – «ΙΕΜΣΡΟ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΡΟΣΑΘΑ & 

ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

ΟΛΑΔΑ 7  (Γάλα θρέζκο  παζηεριωμένο 

για παιδικούς ζηαθμούς)        

  

 

Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ  

ύνολο 

1 Γάλα  θρέζκο παζηεριωμένο ΛΙΣΡΟ 2.000 
    

 

   Μερικό ύνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   ύνολο Ομάδα7    

 

 Ο/Θ   ΡΟΣΨΕΫΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                          
……………………………………………………………… 

Νάοςζα ………………………………………..





 

Σελίδα 53 

 
 

 

 

                                  

 

 

           

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  

προζωπικό για ηις ανάγκες ηων 

σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας , ηοσ 
Νομικού ηοσ Προζώποσ  

«Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & 
Αλληλεγγύης Δήμοσ Νάοσζας» και 

ηων ΕΕ Πρωηοβάθμιας και 
Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

 

 

  

 

ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΘΑ ΣΟ  Μ.Π.Δ.Δ. – «ΙΕΜΣΡΟ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΡΟΣΑΘΑ & 

ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

 

ΟΛΑΔΑ 8     (ΕΚΑΘΟΚΑΔΟ) Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  4.952,00   άνευ ΨΡΑ  

 Ο υπογράφων ……………………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ. 
………………………………… Δ.Ο.Τ.  ………………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ 
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και όλων των τευχϊν τθσ μελζτθσ  για τθν  προμικεια  τροφίμων, τθ γενικι – 
ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, 
προςφζρω για τθν προμικεια ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  για 1 ζτοσ (2019-2020)  για τισ ανάγκεσ ςίτιςθσ του 
Ν.Π.Δ.Δ.  «Κζντρο Κοινωνικήσ Προςταςίασ και Αλληλεγγφησ  Δ. Νάουςασ» το παρακάτω ενιαίο  ποςοςτό 
ζκπτωςθσ για το ςφνολο των ειδϊν του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Τπθρεςίασ, των οποίων θ 
ποιότθτα είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και για τισ ποςότθτεσ που αναφζρονται ς’ αυτόν για 
τα ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ , ςτθ μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ όπωσ ορίηεται από το δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν 
τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ του τμιματοσ  Εμπορίου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ  Θμακίασ επί τοισ % 
……………………………………….(ολογράφωσ)……………………………………………..(αρικμθτικά). 

                                                                                                      Ο/Θ  ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ 

 

                                                                                          

Νάουσα ……………………………………….. 

 

 

  

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 54 

 

 

 

                                  

 

 

            

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  

προζωπικό για ηις ανάγκες ηων 

σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας και 
ηοσ Νομικού ηοσ Προζώποσ  

«Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & 
Αλληλεγγύης Δήμοσ Νάοσζας» και 

ηων ΕΕ Πρωηοβάθμιας και 

Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

 

  

ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  Μ.Π.Δ.Δ. – «ΙΕΜΣΡΟ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΡΟΣΑΘΑ & 

ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

 

ΟΛΑΔΑ 9   

(Γάλα θρέζκο παζηεριωμένο ως 
είδος αηομικής προζηαζίας)       

  

 

Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ  

ύνολο 

1 Γάλα  θρέζκο παζηεριωμένο ΛΙΣΡΟ 2.975 
    

 

   Μερικό ύνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   ύνολο Ομάδα 9   

 

Ο/Θ   ΡΟΣΨΕΫΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

Νάουσα ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 55 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  προζωπικό για ηις ανάγκες 

ηων σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας και ηοσ Νομικού ηοσ 

Προζώποσ «Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & Αλληλεγγύης 
Δήμοσ Νάοσζας» και  ηων ΕΕ Πρωηοβάθμιας και 

Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

  

 

 

ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΘΑ ΣΗΜ ΕΕ Πρωηοβάθμιας Εκπαίδεσζης 

 

ΟΛΑΔΑ 10 (Γάλα θρέζκο 

παζηεριωμένο ως είδος αηομικής 

προζηαζίας) 

 

         

Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 
ΑΝΕΤ 

ΦΠΑ  

ύνολο 

1 Γάλα  θρέζκο παζηεριωμένο ΛΙΣΡΟ 4.840 
    

 

   Μερικό ύνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   ύνολο Ομάδα 10   

 

 Ο/Θ   ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ 

                                                                                           

Νάουσα ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 56 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

Ειδών ηροθίμων & γάλακηος για ηο  προζωπικό για ηις ανάγκες 

ηων σπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Νάοσζας και ηοσ Νομικού ηοσ 
Προζώποσ «Κένηρο Κοινωνικής Προζηαζίας & Αλληλεγγύης 

Δήμοσ Νάοσζας» και  ηων ΕΕ Πρωηοβάθμιας και 
Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

  

 

 

 

 

ΕΜΣΤΠΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΘΑ ΣΗΜ ΕΕ  Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

 

 

ΟΛΑΔΑ 11 (Γάλα θρέζκο 

παζηεριωμένο ως είδος αηομικής 

προζηαζίας) 

 

         

Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ  

ύνολο 

1 Γάλα  θρέζκο παζηεριωμένο ΛΙΣΡΟ 2.860 
    

 

   Μερικό ύνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   ύνολο Ομάδα 11   

 

 Ο/Θ   ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ 

                                                                                           

Νάουσα ……………………………………….. 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΘ  ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΤΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ  «ΚΕΝΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» 

ΓΙΑ 1 ΕΣΟ 
 

ΑΡ.ΠΡΪΣ. 23217/22- 11-2018 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΣΕΨΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ «ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΪΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ 

Δ.ΝΑΟΤΑ» 

Αρ. προμελζτθσ 3/2018 

 

    Με τθν παροφςα προβλζπεται θ προμικεια  τροφίμων,  που απαιτοφνται για τισ ανάγκεσ των 

δομϊν του Ν.Π. και τθσ προμικειασ φρζςκου γάλακτοσ (ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ)  του 

«Κζντρου Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ». 

    Θα    διεξαχκεί    Ανοικτόσ   Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ    με    ςφραγιςμζνεσ    προςφορζσ    για 

τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΧΙΜΪΝ», με κριτιριο κατακφρωςθσ το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί 

τοισ εκατό ςε ακζραιεσ μονάδεσ ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι τθσ πρϊτθσ 

ποιότθτασ λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από το 

δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Εμπορίου (ςτα είδθ κρεοπωλείου, ιχκυοπωλείου, 

οπωροπωλείου και  ελαιολάδου), εκτόσ από τα είδθ παντοπωλείου, αρτοποιείου και 

ηαχαροπλαςτικισ που κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ χαμθλότερθ  βάςει λίςτασ τιμι. 

    Θ δαπάνθ για τθν προμικεια ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 94.524,68€ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του προβλζποντοσ Χ.Π.Α.) για το χρονικό διάςτθμα  ενόσ ζτουσ από τθ 

λιξθ των ςυμβάςεων  που είναι ςε ιςχφ  και κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ. κα βαρφνει 

τουσ ΚΑ 02.15.6481.00,02.15.6063. 

    Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από: 

1. Σισ   διατάξεισ   του Ν. 4412/2016 (ΧΕΚ 147/Αϋ/ 8-8-2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου 4111/2013. 

3. Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ με αρικμό 53361/02-10-06 (ΧΕΚ 1503Β/11-10-06) 
«Παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΣΑ και μζτρα 
προλθπτικισ ιατρικισ» κακϊσ και τισ τροποποιιςεισ αυτισ Κ.Τ.Α ΣΣ/36586/07 (ΧΕΚ 
1323 Β/30-07-07) και τθν Κ.Τ.Α. με αρικμό 31119/08 (ΧΕΚ 990 Β/28-05-08) 

4. Σθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ Π1/2380/18-12-2012 (ΧΕΚ 3400 Β'/20-12-2012) 
«Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων». 





5. Σον Ν. 4155/2013 «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και 
άλλεσ διατάξεισ» 

6. Σθν Τ.Α. Π1/2390/2013(ΧΕΚ 2677/Β) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Θ.ΔΘ..)» 

Σο Νομικό Πρόςωπο διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα τρόφιμα, 

ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, ςτο 

Γενικό Ψθμείο του Κράτουσ. 

                                                                 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ 

Ρ  Ο Δ Ι Α Γ  Α Φ Ε Σ 

    Όλα τα προϊόντα πρζπει να φζρουν τουλάχιςτον το 80% του ςυνολικοφ χρόνου ηωισ τουσ κατά 

τθν παράδοςθ, να υπάρχει ονομαςία πϊλθςθσ, ποιοτικι κατάταξθ, κερμοκραςία κατάψυξθσ, 

θμερομθνία παραγωγισ, θμερομθνία λιξθσ, ονομαςία και κωδικόσ λειτουργίασ εταιρίασ 

παραγωγισ, κακαρό βάροσ, να μθν ζχουν τεχνολογικά ελαττϊματα (Π.Δ.  76/87), παράςιτα 

ζντομα, ξζνα ςϊματα και οι φυςικοχθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ να είναι αυτζσ, που ορίηονται από τον 

Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν. 

Α. ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

1.    Τυριά και φζτα 

 Να είναι φζτα Α ποιότθτασ και να αναγράφεται ρθτά ςτθ ςυςκευαςία το όνομα «φζτα». 

 Να διατίκεται ςε μεγάλα κομμάτια και να μθν ζχει τρίμματα. 

 Να είναι ςκλθρι, όχι πολφ αλμυρι, χωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι ι γεφςθ. 

 Θ ςυςκευαςία να είναι ςε δοχεία γυάλινα ι ανοξείδωτα, κατάλλθλθ για τρόφιμα, 
ςφμφωνα με τον κϊδικα τροφίμων, να περιζχει άλμθ, ϊςτε τα κομμάτια να 
διατθροφνται μζςα ςε αυτι. 

 Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία και θ 
παραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα HACCP. 

2.   Τυρί καςζρι εγχϊριο 

 Να είναι τφπου 40% υγρ - 40 % λίποσ. 

 Σθμειϊνουμε: τθν ετικζτα πρζπει να αναγράφεται «τυρί καςζρι» και όχι «τφπου 
καςζρι» ι  κίτρινο τυρί. 

 Θ ςυςκευαςία να είναι ςφμφωνα με τον κϊδικα τροφίμων. 

 Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία και θ 
      παραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα HACCP. 

 Ψωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι ι γεφςθ. 
 

3.Μζλι 

 Να μθν ζχει αφαιρεκεί θ γφρθ ι άλλο ειδικό ςυςτατικό. 

 Να προζρχεται από άνκθ, ι κυμάρι και τοφτο να αναφζρεται ςτθν ετικζτα 
ςυςκευαςίασ. 





 Θ ςυςκευαςία να είναι ςε γυάλινα βάηα και να αναφζρεται θ λζξθ «μζλι». 
 

4.Αυγά 
Να παραδίδονται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςία με ατομικά χωρίςματα. 

1.Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου φορζα για τθν ορκι 

λειτουργία ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνων κρίςιμων ςθμείων ελζγχου (HACCP) τθσ 

εταιρείασ παραγωγισ, επεξεργαςίασ, αποκικευςθσ και διακίνθςθσ του προϊόντοσ, επί 

ποινι απόρριψθσ ςε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ . 

2. Σα χορθγοφμενα είδθ κα είναι Αϋ κατθγορίασ βάςει ποιότθτασ και βάςει βάρουσ 

κατθγορίασ Μ 53 gr ζωσ 63gr, επίςθσ κα είναι ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτα δελτία 

παραγγελίασ του Ν.Π. 

3.Σα αυγά τθσ κατθγορίασ Αϋ πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

Α) Κζλυφοσ και μεμβράνθ φυςιολογικά, κακαρά, άκικτα. 

Β) Αεροκάλαμοσ: Υψοσ όχι μεγαλφτερο από 6 χιλιοςτά και αμετακίνθτοσ. 

Γ) Λεφκωμα αυγοφ: Κακαρό, διαυγζσ, ηελατινϊδουσ ςυςτάςεωσ, απαλλαγμζνο από πάςθσ 

φφςεωσ ξζνα ςϊματα. 

Δ) Κρόκοσ αυγοφ: Ορατόσ ςτθν ωοςκόπθςθ μόνο υπό μορφι ςκιάσ χωρίσ εμφανι περίμετρο 

και απαλλαγμζνοσ από πάςθσ φφςεωσ ξζνα ςϊματα. 

Ε) πζρμα: Μθ αιςκθτϊσ ορατό κατά τθν ωοςκόπθςθ. 

τ) Οςμι: Απαλλαγμζνα από ξζνεσ οςμζσ. 

Η) Να μθν ζχουν κακαριςκεί με υγρά ι ξθρά μζκοδο. 

Θ) Να μθν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία διατθριςεωσ ι Ωφξεωσ. 

Θ) Τποχρεωτικζσ ενδείξεισ: 

 Επί των αυγϊν. Θ υποχρεωτικι ςιμανςθ κάκε αυγοφ με το διακριτικό αρικμό παραγωγοφ 

για ζλεγχο καταγωγισ και του τρόπου παραγωγισ. 

 Επί τθσ ςυςκευαςίασ των αυγϊν. Θ ποιοτικι κατθγορία, θ κατθγορία βάρουσ, το όνομα ι 

τθν εταιρικι επωνυμία του κζντρου ωοςκοπιςεωσ και ςυςκευαςίασ, το ςιμα τθσ 

επιχείρθςθσ. Σο διακριτικό αρικμό ςιμα τθσ κατθγορίασ Αϋ ςε κφκλο διαμζτρου 

τουλάχιςτον 12 χιλιοςτομζτρων. Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ. Θ θμερομθνία 

ςυςκευαςίασ. 

 Θ παραλαβι και θ μεταφορά των νωπϊν αυγϊν να πλθροί τουσ όρουσ τθσ κείμενθσ 

Τγειονομικισ νομοκεςίασ «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ» 

 Ζλεγχοσ μακροςκοπικόσ- χθμικόσ-μικροβιολογικόσ 

5.Αλεφρι 





 Να παραδίδεται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςίεσ 500 γραμμαρίων  αλεφρι τφπου 
φαρίνα. 

 Σο αλεφρι  διαφόρων χριςεων  κα πρζπει να είναι τφπου 70% , ςε ςυςκευαςία του ενόσ 
κιλοφ , κα υπακοφει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 106 του Κεφαλαίου ΨΙΙ του Κϊδικα 
Σροφίμων και Ποτϊν . 

 

6.Ηυμαρικά 

 Να είναι παραςκευαςμζνα από 100% ςιμιγδάλι πλοφςια ςε γλουτζνθ και νερό χωρίσ 
ηφμθ, ξθραινόμενα εντόσ ειδικϊν καλάμων με ελαφρά κζρμανςθ και ςε υγιεινζσ 

ςυνκικεσ. 
 Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ και να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ 

του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. 

 Θ ςυςκευαςία να είναι του ½ κιλοφ. 

 Θ μεταφορά των προϊόντων να πλθροί τουσ όρουσ του «Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν» 
και τισ ιςχφουςεσ Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

 Ζλεγχοσ μακροςκοπικόσ – χθμικόσ 
 

7. Δθμθτριακά  καλαμποκιοφ  

 Σο είδοσ να υπακοφει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 103 του Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν  
και να είναι ειδικισ κατθγορίασ για παιδιά. υςκευαςία 500 γραμμαρίων 

 

8. Δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ 

 Σο είδοσ να υπακοφει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 103 του Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν 
και να είναι ειδικισ κατθγορίασ για παιδιά. υςκευαςία 500 γραμμαρίων 

 

9. Πςπρια 

 Να είναι ςυςκευαςμζνα ςε ςυςκευαςίεσ 500 γραμμαρίων. 

 Θα προτιμθκοφν τα όςπρια βιολογικισ προζλευςθσ που παράγονται από παραγωγοφσ 
που φζρουν βεβαίωςθ παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων. 

 Tα όςπρια δεν κα προζρχονται από μεταλλαγμζνα φυτά. 

 Σα όςπρια κα είναι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του Κεφαλαίου ΨΙΙΙ του 
Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν , κα ζχουν υγραςία και πτθτικζσ ουςίεσ (ςτουσ 105ο C) όχι 
πάνω από 14% . Θα πρζπει να είναι ϊριμα, φυςιολογικοφ χρϊματοσ ςτιλπνά , μθ 
ςυρρικνωμζνα και χωρίσ προςμίξεισ . Απαγορεφεται θ προςκικθ κάκε ανόργανθσ θ 
οργανικισ ουςίασ. Κατά τον βραςμό κα πρζπει να αναδφονται ευχάριςτοι 
οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ. Όςπρια τα οποία κα βράηουν ςε χρόνο μεγαλφτερο του 
ςυνικουσ κεωροφνται κατωτζρασ ποιότθτασ. 

 

10. φηι 
ε ςυςκευαςία 1.000 γρ. Αϋ ποιότθτασ, (γλαςςζ, καρολίνα  , μπόνετ κίτρινο) και να πλθροί 

τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ 

Διατάξεισ. 

11. Μαρμελάδα 
Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία 400 γρ. επιλογισ ειδϊν φροφτων και να πλθροί τουσ όρουσ 

του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 





12. Φυτικι μαργαρίνθ (soft) 
ε ςυςκευαςία 250 γρ. Κατά προτίμθςθ ςε πλαςτικό κφπελλο (κεςζσ) και να πλθροί τουσ 

όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ 

Διατάξεισ. 

13. Βοφτυρο αγελάδοσ 
Κατά προτίμθςθ ςε ςυςκευαςία 250 γραμμαρίων. Να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα 

Σροφίμων και ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

14. Μπιςκότα ολικισ αλζςεωσ 
ε ςυςκευαςία 275 γρ. και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και ποτϊν και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

15. Αλάτι 
ε ςυςκευαςία 500 γρ. και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και ποτϊν και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

16. Μπαχαρικά 
Θα είναι Αϋ ποιότθτασ, κα πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

17. Ηάχαρθ 
ε ςυςκευαςία των 1000 γρ. και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και ποτϊν και 

τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

18. Κακάο  
ε ςυςκευαςία των 125 γρ. και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και ποτϊν και 

τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

19. Ξφδι 
ε ςυςκευαςία των 400 γραμμαρίων. και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και 

Ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

20. Τοματοχυμόσ & τοματάκια ολόκλθρα. 
ε ςυςκευαςία των 500 γραμμαρίων ο τοματοχυμόσ και 1.000 γραμμαρίων τα τοματάκια 

και να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ 

και Τγειονομικζσ Διατάξεισ.  

21. Χυμόσ κοκτζιλ φροφτων  
ε ςυςκευαςία των 1 lit . και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

22. Νερό εμφιαλωμζνο 
ε ςυςκευαςία του 1,5 lit (6άδεσ) και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και 

Ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

23. Ταχίνι με κακάο 
ε ςυςκευαςία  των 1.000 γραμμαρίων και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων  και 

Ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

24. Σκόνθ ςοκολατοφχα για παιδιά. 





ε  ςυςκευαςία των 1.000 gr και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και 

τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

25. Αραβοςιτζλαιο 
Να είναι ςυςκευαςμζνο  ςε φιάλεσ 1 lit και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και 

Ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

 
26. Αρακάσ (κατεψυγμζνοσ) 
ε  ςυςκευαςία των 1.000 gr και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και 

τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

27. Ελιζσ 
ε ςυςκευαςία του 1οσ κιλοφ χωρίσ κουκοφτςι και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα 

Σροφίμων και Ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

28. Νιφάδεσ βρϊμθσ 
ε ςυςκευαςία των 500 γραμμαρίων και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και 

Ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

29. Γιαοφρτι παιδικό ςυςκευαςίασ 150 γραμμαρίων αγελαδινοφ γάλακτοσ 

 Σο γιαοφρτι κα πρζπει να είναι αεροςτεγϊσ ςυςκευαςμζνο ςε πλαςτικό κεςεδάκι των 
150       γραμμαρίων. 

 Θα πρζπει να αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία αναλυτικά θ περιγραφι του είδουσ και θ 
θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 

 Θ μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνθτα – ψυγεία αυτοδφναμου ψφξεωσ και να φζρουν 
τθν ςχετικι άδεια τθσ κατά τόπου κτθνιατρικισ υπθρεςίασ. 

 Να ζχουν ςχετικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ και HACCP 

 Να διαςφαλίηεται ότι θ παραγωγι του γάλακτοσ δεν ζχει προζλκει από ηϊα ι 
ηωοτροφζσ που χρθςιμοποιοφν γενετικϊσ μεταλλαγμζνα προϊόντα. 

 Όλεσ οι διεργαςίεσ ςχετικά με τθν παραγωγι και ςυςκευαςία του να ζχουν γίνει 
ςφμφωνα με τθν οδθγία 02/46 ΕΕ. 

30. Γιαοφρτι ςυςκευαςίασ 200 γραμμαρίων αγελαδινοφ γάλακτοσ 

 Σο γιαοφρτι κα πρζπει να είναι αεροςτεγϊσ ςυςκευαςμζνο ςε πλαςτικό κεςεδάκι των 
200      γραμμαρίων. 

 Θα πρζπει να αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία αναλυτικά θ περιγραφι του είδουσ και θ 
θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 

 Θ μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνθτα – ψυγεία αυτοδφναμου ψφξεωσ και να φζρουν 
τθν ςχετικι άδεια τθσ κατά τόπου κτθνιατρικισ υπθρεςίασ. 

 Να ζχουν ςχετικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ και HACCP 

 Να διαςφαλίηεται ότι θ παραγωγι του γάλακτοσ δεν ζχει προζλκει από ηϊα ι 
ηωοτροφζσ που χρθςιμοποιοφν γενετικϊσ μεταλλαγμζνα προϊόντα. 

Όλεσ οι διεργαςίεσ ςχετικά με τθν παραγωγι και ςυςκευαςία του να ζχουν γίνει ςφμφωνα 

με τθν οδθγία 02/46 ΕΕ 

31. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ςπανάκι, αρακάσ, φαςολάκια κλπ)κιλό: 

Σα κατεψυγμζνα λαχανικά να είναι απαλλαγμζνα από ηωφφια και άλλεσ ξζνεσ φλεσ. Θ 

ςυςκευαςία να είναι του ενόσ κιλοφ όπωσ διατίκενται ςτθν ευρεία αγορά και να 





αναγράφονται οι εξισ ενδείξεισ: α) θ ονομαςία πϊλθςθσ ςυμπλθρωμζνθ με τθν ζνδειξθ 

«βακείασ κατάψυξθσ» ι «ταχείασ κατάψυξθσ» ι «υπερκατεψυγμζνα» β) θ θμερομθνία 

λιξθσ γ) ο προςδιοριςμόσ παρτίδασ δ) ςαφι ανακοίνωςθ «απαγορεφεται θ εκ νζου 

κατάψυξθ μετά τθν απόψυξθ». 

Β. ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 

1. Κρζασ Μοςχαρίςιο. 

 Να είναι κρζασ προερχόμενο από μικρά και υγιι ηϊα θλικίασ μικρότερθσ των 18 μθνϊν 
κατθγορίασ U2. 

 Να είναι κρζασ νωπό, άπαχο το οποίο να βρίςκεται ςε καλι κρεπτικι κατάςταςθ, 
κόκκινου χρϊματοσ, χωρίσ οςμι και αίματα. 

 Να είναι ςφαγμζνο πριν από 48 ϊρεσ και μζχρι 6 θμζρεσ. 

 Να ζχει ετικζτα επιςιμανςθσ με ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ. 

 Σο κρζασ κατά τον χρόνο παράδοςθσ του ςτο Ν.Π. δεν πρζπει να παρουςιάηει 
κερμοκραςία ανϊτερθ των 4-6 C οξφτθτα (PH) μεγαλφτερθ του 5,8 μικρότερθ του 4 και 
αλλοίωςθ του χρϊματοσ τθσ οςμισ και τθσ ςφςταςθσ  

 Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του ΠΔ 203/98 και του HACCP, επί 
ποινισ αποκλειςμοφ αν ο προμθκευτισ δεν διακζτει ανάλογθ πιςτοποίθςθ. 

2. Κοτόπουλα Νωπά. 

 Να είναι νωπά, Α’ ποιότθτασ, τρυφερά, εφςαρκα, με δζρμα μαλακό-λείο.  

 Να ζχουν υποςτεί αφαίμαξθ, να είναι πλιρωσ αποπτερωμζνα χωρίσ κεφάλι και πόδια. 

 Σο βάροσ να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά και να είναι όςο το δυνατόν ιςομεγζκθ. 

 Να είναι απαλλαγμζνα από όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ, κακαρά χωρίσ ορατό 
ξζνο ςϊμα ι ακακαρςία. 

 ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε ζνδειξθσ ςαλμονζλασ ζςτω και ςε ζνα κοτόπουλο, ο 
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει όλα τα κοτόπουλα. 

 Να υπάρχει ζνα λεπτό ςτρϊμα λίπουσ ςτο ςτικοσ και ςτθν πλάτθ (ΕΟΚ 1538/91) 

 Να προζρχονται από πτθνοτροφεία και πτθνοςφαγεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν 
αρμόδια Κτθνιατρικι Τπθρεςία και να φζρουν ςφραγίδα κτθνιατρικοφ ελζγχου. 

 Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του ΠΔ 203/98 και του HACCP επί 
ποινισ αποκλειςμοφ αν ο προμθκευτισ δεν διακζτει ανάλογθ πιςτοποίθςθ. 

3. Κιμάσ. 

 Ο κιμάσ κα κόπτεται από κρζασ μόςχου (μποφτι) ςτο κατάςτθμα του προμθκευτι , που 
πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με άδεια τθσ κτθνιατρικισ υπθρεςίασ , παρουςία των 
αντιπροςϊπων του Ν.Π. Θα παραςκευάηεται από νωπό κρζασ μόςχου προςφάτου 
ςφαγισ από 48 ωρϊν ζωσ 6 θμερϊν, να προζρχεται από εργαςτιριο τεμαχιςμοφ 
κρζατοσ που λειτουργεί νόμιμα, να ζχει υποςτεί κρεωςκοπικό ζλεγχο και να φζρει 
ςφραγίδεσ κτθνιατρικοφ υγειονομικοφ ελζγχου. 

 Απαγορεφεται θ παραςκευι κιμά από κρζασ πουλερικϊν , επίςθσ αποκλείονται οι μφεσ 
τθσ κεφαλισ, το ποντίκι, πλθγζσ αφαιμάξεωσ, ηϊνεσ ενζςεων, διάφραγμα, λάπα, και 
υπολείμματα κρζατοσ αποξαςμζνα από οςτά. 

 Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του ΠΔ 203/98, του HACCP και τισ 
οδθγίεσ του Ε.Χ.Ε.Σ. περί μεταφοράσ τροφίμων. Επί ποινισ αποκλειςμοφ αν δεν 
διακζτει ο προμθκευτισ ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ και μεταφορικά μζςα ανάλογα. 

Γ. ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ 

1. Ψάρια  νωπά  





 Να είναι α’ ποιότθτασ, καλά διατθρθμζνα  

 Να μθν ζχουν αλλοιϊςεισ ςτθν όψθ, οςμι και το χρϊμα.. 

 Ο τεμαχιςμόσ και θ ςυςκευαςία να ζχει γίνει ςε εγκαταςτάςεισ που διακζτουν 
εγκεκριμζνο αρικμό λειτουργίασ. Σα παραπάνω πρζπει να αναγράφονται ςτθ 
ςυςκευαςία του προϊόντοσ. Επίςθσ, πάνω ςτα πακζτα πρζπει να αναγράφεται θ 
θμερομθνία και ο τόποσ αλίευςθσ, κακϊσ και θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 

 Απαιτείται θ πλιρωςθ όλων των διατάξεων του Κϊδικα, Σροφίμων και Ποτϊν, άρκρο 
92,93, και θ εναρμόνιςθ ςτισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ, κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ και 
αγορανομικζσ διατάξεισ, Π.Δ. 786/1978, περί κτθνιατρικισ επικεϊρθςθσ αλιευμάτων 
και Π.Δ. 290/92, τροποποίθςθ του Π.Δ. 786/78, κανονιςμοφ Π.Δ.412/94 περί 
υγειονομικϊν όρων παραγωγισ και διάκεςθσ μαλακίων και αλιευμάτων, κανονιςμοφ 
2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραφϊν εμπορίασ αλιευτικϊν προϊόντων, οδθγίασ 
2000/13/Ε.Κ. περί επιςιμανςθσ τροφίμων κακϊσ και τθσ Αγορανομικισ Διάταξθσ 
7/2009(άρκρο 101, 106, 107), Απαιτείται επίςθσ θ εναρμόνιςθ ςτουσ ιςχφοντεσ 
Κανονιςμοφσ, κτθνιατρικζσ και αγορανομικζσ . 

Δ. ΕΙΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΙ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 

1. Ψωμί – κουλοφρια κλπ. 

 Ο άρτοσ που κα προςκομίηεται κα υπακοφει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 111 του 
Κεφαλαίου ΨΙΙ του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν .  

 Ο άρτοσ πρζπει να είναι χωριάτικοσ ι ςφμμεικτοσ κακαροφ βάρουσ 350γρ. 
παραδιδόμενοσ 3 με 4 ϊρεσ μετά τον εκλιβανιςμό του, δικαιολογθμζνθσ τθσ νομίμου 
απομείωςθσ. 

 Σο νερό που κα χρθςιμοποιείται κα είναι πόςιμο. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ 
λυκίςκου .  

 Θ ζψθςθ με επαφι των τεμαχίων επιτρζπεται ςε βακμό 15% . Σο ψιςιμο κα πρζπει να 
είναι ομοιογενζσ και να ξεχωρίηει κόρα και ψίχα. Θ κόρα (φλόγωμα) κα πρζπει να είναι 
ομοιογενζσ κακϋ όλθ τθν επιφάνεια . 

 Σο μαγειρικό αλάτι να μθν ξεπερνά το 1,5% και να πλθροί τισ προχποκζςεισ του 
μαγειρικοφ άλατοσ .  

 Ο άρτοσ κα πρζπει να αποκτιςει τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και να μεταφζρεται 
όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. Θ μεταφορά του άρτου κα γίνεται ςε πλαςτικά 
κάνιςτρα ι ςε καλάκια τα οποία κα τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ των τροφίμων , και 
κα μεταφζρονται ςε χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ οιαςδιποτε ουςίασ για τθν βελτίωςθ θ τθν απόκρυψθ τθσ τυχόν 
ελαττωματικότθτασ των φυςικϊν ιδιοτιτων θ του χρϊματοσ των αλεφρων . Σα είδθ 
άρτου και ηαχαροπλαςτικισ που προςκομίηονται ςτο Ν.Π. κα είναι ΦΕΣΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΑΡΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΘ ΗΥΜΘ. 

 

Ε. ΕΙΔΘ  ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ 

1. Οπωρολαχανικά 

 Να παράγονται ςτθν Ελλάδα, να είναι α’ ποιότθτασ και να ανταποκρίνονται ςτισ 
ποιοτικζσ προδιαγραφζσ τθσ κατθγορίασ. 

 Να μθν είναι χτυπθμζνα, να μθν εμφανίηουν αλλοίωςθ ςφςταςθσ και οργανολθπτικϊν 
χαρακτιρων, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κϊδικα τροφίμων και ποτϊν. 

 Να είναι ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ και ανάπτυξθσ για να καταναλωκοφν. 

 Να είναι όςο το δυνατόν ιςομεγζκθ, φρζςκα, απαλλαγμζνα από ηιηάνια και τα λαχανικά 





χωρίσ μαραμζνα φφλλα. 

 τα δελτία παραλαβισ τουσ να αναγράφεται ότι είναι Α’ ποιότθτασ κακϊσ και ο τόποσ 
παραγωγισ τουσ. 

 Οι ςυςκευαςίεσ των οπωρολαχανικϊν να είναι ςε χάρτινεσ και κακαρζσ και 
απαλλαγμζνεσ από ξζνεσ φλεσ με ευκφνθ του προμθκευτι. 

 Σα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμζνα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων , 
ραδιενεργά κατάλοιπα και να μθν είναι μεταλλαγμζνα. 

ΣΤ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 Θα πρζπει να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία «ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο». 

 Να είναι οξφτθτασ μικρότερθσ ι ίςθσ με 0.1 

 Να είναι ςυςκευαςμζνο ςε φιάλεσ 1 lit  
 

Η. ΕΙΔΘ ΓΑΛΑΚΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

. Γάλα φρζςκο αγελάδοσ, (πλιρεσ παςτεριωμζνο και ομογενοποιθμζνο) 

 Ζκκεςθ ςε κερμοκραςία 71,5ο C  για 15ϋϋ ι ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ 

 Λιπαρά τουλάχιςτον 3,5% (πλιρεσ)  ι  1,5 % (ελαφρφ) 

 τερεό Τπόλειμμα άνευ λίπουσ 8,5% 

 Ph 6,0-6,8 

 Πρωτεϊνικζσ ουςίεσ τουλάχιςτον 2,9% 

 Ενζργεια 60-70 kcal /   100 gr  προϊόντοσ 

 Τδατάνκρακεσ 4,5-4,8 / 100γρ. προϊόντοσ 
    ΣΘΜΕΙΩΣΘ:  

    τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ περιλαμβάνονται τα κυριότερα προϊόντα χριςεισ και είναι 

γενικοφ χαρακτιρα. Κατιςχφει ςε όλα θ Ελλθνικι και θ Ευρωπαϊκι Νομοκεςία για τισ 

προδιαγραφζσ παραγωγισ, διάκεςθσ, ςυςκευαςίασ, τυποποίθςθσ διάκεςθσ κ.λ.π, που 

αφοροφν τα προμθκευόμενα είδθ. 

    Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 94.524,68€ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. ), ι  82.426,28€ (χωρίσ ΦΡΑ). 

 

 

       

                              ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ  

                                     ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΧΙΜΪΝ   

                      Γενικό ςφνολο με Χ.Π.Α. : 94.524,68€ (  82.426,28 χωρίσ ΧΠΑ)   

   

   





                                      ΟΜΑΔΑ Αϋ: Είδθ Ραντοπωλείου     

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΣΥΣΚ. 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝ. 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

Φ.Ρ.Α. 

13% 

 

Φ.Ρ.Α. 

24% 

 

Γεν. 

ςφνολο 

 

1 Αλάτι (πλαςτικι 

ςυςκευαςία 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

230 

 

0,60 

 

138,00 

 

 33,12 

 

171,12 

 

2 Αλεφρι φαρίνα 

(χάρτινθ ςυςκευαςία 

500 γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

0,80 

 

80,00 

 

10,40 

 

 90,40 

 

3 Αλεφρι ςίτου 

διαφόρων χριςεων 

(χάρτινθ ςυςκευαςία 

1000 γρ.) 

 

τεμ 

 

20 

 

0,60 

 

12,00 

 

1,56 

 

 13,56 

 

4 Αρακάσ 

κατεψυγμζνοσ (ςυςκ. 

1000 γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

2,30 

 

230,00 

 

29,90 

 

 259,90 

 

5 Αυγά (μεςαία 53-63 

γρ.) 

 

τεμ 

 

4.100 

 

0,20 

 

820,00 

 

106,60 

 

 926,60 

 

6 Βανίλια άρωμα               

(5 τεμ/φακ) 

 

τεμ 

 

40 

 

0,60 

 

24,00 

 

 5,76 

 

29,76 

 

7 Γιαοφρτι βρεφικό 

λευκό - γεφςεισ 

150γρ. ςυςκευαςία  

2τεμ  

 

τεμ 

 

250 

 

1,80 

 

450,00 

 

58,50 

 

 508,50 

 

8 Δάφνθ (ςυςκευαςία 

20 γρ.) 

τεμ 10 1,00 10,00  2,40 12,40 

      





       

9 Δυόςμοσ 

(ςυςκευαςία 40 γρ.) 

 

τεμ 

 

15 

 

1,15 

 

17,25 

 

 4,14 

 

21,39 

 

10 Ελιζσ (χωρίσ 

κουκοφτςι) 

 

κιλά 

 

120 

 

5,20 

 

624,00 

 

 149,76 

 

773,76 

 

11 Ζάχαρθ (χάρτινθ 

ςυςκευαςία 1.000 

γρ.) 

 

τεμ 

 

180 

 

0,80 

 

144,00 

 

 34,56 

 

178,56 

 

12 Ζυμαρικά διάφορα ( 

ςπαγγζτι, κοφτό, Νο 

3, κρικαράκι, κλπ. 

ςυςκ. 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

1.700 

 

0,80 

 

1.360,00 

 

176,80 

 

 1.536,80 

 

13 Κακάο (ςυςκευαςία 

125 γρ.) 

 

τεμ 

 

70 

 

1,25 

 

87,50 

 

 21,00 

 

108,50 

 

14 Κανζλλα ξφλο 

ςακουλάκι 50γρ. 

 

τεμ 

 

10 

 

0,80 

 

8,00 

 

 1,92 

 

9,92 

 

15 Κανζλλα ςκόνθ 

ςακουλάκι 

 

τεμ 

 

5 

 

0,60 

 

3,00 

 

 0,72 

 

3,72 

 

16 Κφμινο (φακελάκι 50 

γρ.) 

 

τεμ 

 

15 

 

0,80 

 

12,00 

 

 2,88 

 

14,88 

 

17 Μαρμελάδα (βάηο 

γυάλινο χωρίσ 

ςυντθρθτικά και 

χρωςτικζσ ουςίεσ) 

ςυςκ. 400 γρ. 

τεμ 

 

400 

 

1,90 

 

760,00 

 

 182,40 

 

942,40 

 





 

18 Μζλι ανκζων ι 

κυμαρίςιο (ςυςκ. 

1000 γρ.) 

 

τεμ 

 

120 

 

9,00 

 

1.080,00 

 

140,40 

 

 1.220,40 

 

19 Ρεβφκια (ςυςκ. 500 

γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

2,00 

 

200,00 

 

26,00 

 

 226,00 

 

20 Μπιςκότα  ολικισ 

άλεςθσ (ςυςκ. 275 

γρ.) 

 

τεμ 

 

700 

 

1,20 

 

840,00 

 

 201,60 

 

1.041,60 

 

21 Νιφάδεσ 

καλαμποκιοφ 

ςυςκευαςία 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

150 

 

3,00 

 

450,00 

 

 108,00 

 

558,00 

 

22 Νιφάδεσ ολικισ 

αλζςεωσ 

ςοκολατοφχεσ 

(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

150 

 

4,50 

 

675,00 

 

 162,00 

 

837,00 

 

23 Ξφδι (πλαςτικι φιάλθ 

400 γρ.) 

 

τεμ 

 

230 

 

0,60 

 

138,00 

 

 33,12 

 

171,12 

 

24 Πιπζρι (ςυςκ. 100γρ.) 

 

τεμ 

 

40 

 

1,00 

 

40,00 

 

 9,60 

 

49,60 

 

25 Σαχίνι με κακάο 

(ςυςκευαςία 1.000 

γρ.) 

 

τεμ 

 

130 

 

7,00 

 

910,00 

 

 218,40 

 

1.128,40 

 

26 Ρίγανθ (ςυςκ. 50 γρ.) 

 

τεμ 

 

50 

 

1,00 

 

50,00 

 

 12,00 

 

62,00 

 





27 κόνθ ςοκολατοφχα 

1000γρ) 

 

τεμ 

 

30 

 

3,40 

 

102,00 

 

 24,48 

 

126,48 

 

28 Ρφηι (μπόνετ κίτρινο) 

πακζτο 1000γρ. 

 

τεμ 

 

150 

 

1,00 

 

150,00 

 

19,50 

 

 169,50 

 

29 Ρφηι ςοφπασ γλαςζ ι 

καρολίνα(πακζτο 

1000 γρ.) 

 

τεμ 

 

150 

 

1,50 

 

225,00 

 

29,25 

 

 254,25 

 

30 Σοματάκια ολόκλθρα 

αποφλοιωμζνα(ςυςκ. 

1.000 γρ.) 

 

τεμ 

 

15 

 

1,10 

 

16,50 

 

 3,96 

 

20,46 

 

31 Σοματοχυμόσ (ςυςκ. 

500 γρ.) 

 

τεμ 

 

850 

 

0,60 

 

510,00 

 

 122,40 

 

632,40 

 

32 Σςαι του βουνοφ 

(ςυςκ. των 80 gr.) 

 

τεμ 

 

80 

 

2,50 

 

200,00 

 

 48,00 

 

248,00 

 

33 Συρί καςζρι 40% υγρ. 

– 40% λίποσ εγχϊριο 

 

 

κιλα 

 

200 

 

8,70 

 

1.740,00 

 

226,20 

 

 1.966,20 

 

34 Συρί φζτα εγχϊρια 

56% - υγρ. – 43 % 

λίποσ 

 

 

κιλα 

 

500 

 

7,80 

 

3.900,00 

 

507,00 

 

 4.407,00 

 

35 όδα φαγθτοφ( 

ςυςκευαςία 1000 γρ) 

 

τεμ 

 

10 

 

0,80 

 

8,00 

 

 

 

1,92 

 

9,92 

 

36 Φακζσ ψιλζσ – 

χονδρζσ (ςυςκ. 500 

τεμ 300 1,00 300,00 39,00  339,00 





γρ.) 

 

      

37 Φαςόλια ξερά μζτρια 

(ςυςκ. 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

350 

 

1,00 

 

350,00 

 

45,50 

 

 395,50 

 

38 Φυςικόσ χυμόσ 

κοκτζιλ 

φροφτων(ςυςκ. 1 

λιτ.) 

 

τεμ 

 

1.144 

 

1,15 

 

1.315,60 

 

 315,744 

 

1.631,344 

 

39 Σραχανάσ(ςυςκ. 

500γρ.) 

 

τεμ 

 

150 

 

1,20 

 

180,00 

 

 43,20 

 

223,20 

 

40 Χυλοπίτεσ (ςυςκ. 

500γρ. 

 

τεμ 

 

270 

 

1,20 

 

324,00 

 

42,12  366,12 

41 Αραβοςιτζλαιο 

(ςυςκ. 1  λιτ) 

 

τεμ 

 

50 

 

2,50 

 

125,00 

 

 30,00 

 

155,00 

 

42 Νερό (ςυςκ. 6άδων 

με μπουκάλια του 1,5 

λιτ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

1,80 

 

180,00 

 

23,40 

 

 203,40 

 

43 Φιδζσ ψιλόσ (ςυςκ. 

των 250 gr) 

 

τεμ 

 

200 

 

0,90 

 

180,00 

 

23,40 

 

 203,40 

 

44 Φυτικι μαργαρίνθ 

ςοφτ  (ςυςκ. 250gr.) 

 

τεμ 

 

400 

 

1,00 

 

400,00 

 

 96,00 

 

496,00 

 

45 Χαμομιλι ςυςκ. 10 

τεμ του 1,5 γρ. 

τεμ 

 

20 

 

1,20 

 

24,00 

 

 5,76 

 

29,76 

 





 

46 Γιαοφρτι ςτραγγιςτό 

(ςυςκ. του 1 κιλ.) 

 

τεμ 

 

350 

 

3,00 

 

1.050,00 

 

136,50 

 

 1.186,50 

 

47 Φαρίν λακτζ (ςυςκ. 

των 300 γρ.) 

 

τεμ 

 

30 

 

2,50 

 

75,00 

 

9,75 

 

 84,75 

 

48 Μπιςκοτόκρεμα 

(ςυςκ. των 300 γρ.) 

 

τεμ 

 

70 

 

3,50 

 

245,00 

 

31,85 

 

 276,85 

 

49 Καρυδόψυχα χφμα 

 

κιλα 

 

1 

 

12,00 

 

12,00 

 

 2,88 

 

14,88 

 

50 Βοφτυρο αγελάδοσ 

(ςυςκ. των 250 γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

3,00 

 

300,00 

 

 72,00 372,00 

 

51 Γιαοφρτι 

αγελαδινό(ςυςκ. των 

200 gr.) 

 

τεμ 

 

500 

 

0,80 

 

400,00 

 

52,00 

 

 452,00 

 

52 Σοματοπολτόσ 

ςυμπυκνωμζνοσ ςε 

κονςζρβα(ςυςκ. 410 

γρ.) 

 

τεμ 

 

120 

 

1,10 

 

132,00 

 

 31,68 

 

163,68 

 

53 Νιφάδεσ βρϊμθσ 

(ςυςκ.500 γρ.) 

 

τεμ 

 

30 

 

3,00 

 

90,00 

 

 21,60 

 

111,60 

 

54 Πλθγοφρι 

(ςυςκ.500γρ) 

τεμ 

 

250 1.65 412,50  99,00 511,50 

    Σφνολο 

 

22.109,35 

 

1.735,63 

 

2.102,00 

 

25.946,98 

 





    ΦΡΑ 13% 

 

1.735,63 

 

   

    ΦΡΑ 24% 

 

2.102,00 

 

   

    Γενικό 

ςφνολο 

 

25.946,98 

 

   

 

       

 

 

ΟΜΑΔΑ Βϋ: Είδθ Οπωρολαχανοπωλείου 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΣΥΣΚ. 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝ. 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

Φ.Ρ.Α. 

13% 

 

Γεν. ςφνολο 

 

1 

 

ΑΓΓΟΤΡΙΑ 

 

τεμ 

 

1.500 

 

0,48 

 

720,00 

 

93,60 

 

813,60 

 

2 ΑΧΛΑΔΙΑ 

ΚΡΤΣΑΛΛΙΑ 

ΕΓΧΩΡΙΑ 

 

κιλά 

 

800 

 

2,15 

 

1.720,00 

 

223,60 

 

1.943,60 

 

3  

ΒΕΡΤΚΟΚΑ 

ΜΠΕΜΠΕΚΟΤ 

 

κιλά 

 

200 

 

1,90 

 

380,00 

 

49,40 

 

429,40 

 

4 ΚΑΡΟΣΑ 

 

κιλά 

 

400 

 

0,90 

 

360,00 

 

46,80 

 

406,80 

 

5 ΚΑΡΠΟΤΖΙΑ 

 

κιλά 

 

600 

 

0,37 

 

222,00 

 

28,86 

 

250,86 

 

6 ΚΟΛΟΚΤΘΙΑ κιλά 50 0,98 49,00 6,37 55,37       





       

7 ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ ΞΕΡΑ 

 

κιλά 

 

500 

 

0,70 

 

350,00 

 

45,50 

 

395,50 

 

8 ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ 

ΦΡΕΚΑ 

 

κιλά 

 

50 

 

0,54 

 

27,00 

 

3,51 

 

30,51 

 

9 ΛΑΧΑΝΟ 

 

κιλά 

 

350 

 

0,59 

 

206,50 

 

26,85 

 

233,35 

 

10 ΛΕΜΟΝΙΑ 

 

κιλά 

 

400 

 

1,28 

 

512,00 

 

66,56 

 

578,56 

 

11 ΜΑΪΝΣΑΝΟ 450 ΓΡ.  

 

τεμ 

 

300 

 

0,50 

 

150,00 

 

19,50 

 

169,50 

 

12 ΜΑΝΣΑΡΙΝΙΑ 

ΚΛΗΜΕΝΣ. 

 

κιλά 

 

250 

 

1,63 

 

407,50 

 

52,98 

 

460,48 

 

13 ΜΑΡΟΤΛΙ 

 

κιλά 

 

250 

 

1,15 

 

287,50 

 

37,38 

 

324,88 

 

14 ΜΕΛΙΣΖΑΝΕ 

ΦΛΑΚΕ 

 

κιλά 

 

60 

 

1,46 

 

87,60 

 

11,39 

 

98,99 

 

15 ΜΗΛΑ ΣΑΡΚΙΝ  Αϋ 

ΠΟΙΟΣ. ΕΓΧ. 

 

κιλά 

 

1.300 

 

1,54 

 

2.002,00 

 

260,26 

 

2.262,26 

 

16 ΜΠΑΝΑΝΕ 

 

κιλά 

 

1.500 

 

1,84 

 

2.760,00 

 

358,80 

 

3.118,80 

 

17 ΝΣΟΜΑΣΕ Αϋ  

ΠΟΙΟΣ. 

 

κιλά 

 

1500 

 

1,60 

 

2.400,00 

 

312,00 

 

2.712,00 

 

18 ΠΑΣΑΣΕ ΕΓΧΩΡΙΕ κιλά 1300 0,74 962,00 125,06 1.087,06 





       

19 ΠΕΠΟΝΙΑ 

 

κιλά 

 

500 

 

0,98 

 

490,00 

 

63,70 

 

553,70 

 

20 ΠΙΠΕΡΙΕ ΣΡΟΓ. 

 

κιλά 

 

180 

 

1,49 

 

268,20 

 

34,87 

 

303,07 

 

21 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ 

 

κιλά 

 

600 

 

0,88 

 

528,00 

 

68,64 

 

596,64 

 

22 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 

 

κιλά 

 

300 

 

1,30 

 

390,00 

 

50,70 

 

440,70 

 

23 ΕΛΙΝΟ 

 

τεμ 

 

90 

 

2,24 

 

201,60 

 

26,21 

 

227,81 

 

24 ΚΟΡΔΑ ΣΟ ΕΝΑ 

 

τεμ 90 

 

0,50 

 

45,00 

 

5,85 

 

50,85 

 

25 ΠΑΝΑΚΙ 

 

κιλά 

 

200 

 

2,25 

 

450,00 

 

58,50 

 

508,50 

 

26 ΑΝΗΘΟ 

 

τεμ 30 

 

0,55 

 

16,50 

 

2,15 

 

18,65 

 

27 ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΚΑ 

 

κιλά 

 

120 

 

2,85 

 

342,00 

 

44,46 

 

386,46 

 

28 ΦΡΑΟΤΛΕ 

 

κιλά 

 

300 

 

2,82 

 

846,00 

 

109,98 

 

955,98 

 

29 ΝΣΟΜΑΣΕ ΓΙΑ 

ΑΛΣΑ 

 

κιλά 

 

80 

 

1,00 

 

80,00 

 

10,40 

 

90,40 

 

30 ΠΙΠΕΡΙΕ ΓΙΑ 

ΣΗΓΑΝΙΜΑ 

 

κιλά 

 

80 

 

1,48 

 

118,40 

 

15,39 

 

133,79 

 





    Σφνολο 

 

17.378,80 

 

2.259,27 

 

19.638,07 

 

    ΦΡΑ 13% 

 

2.259,27 

 

  

      

Γενικό 

ςφνολο  

 

19.638,07 

 

  

 

 

 

     ΟΜΑΔΑ Γϋ: Είδθ Κρεοπωλείου 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΣΥΣΚ. 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝ. 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

Φ.Ρ.Α. 

13% 

 

Γεν.ςφνολο 

 

1 

 

ΚΙΜΑ( μποφτι 

μόςχου) 

 

κιλά  

 

900 

 

8,54 

 

7.686,00 

 

999,18 

 

8.685,18 

 

2 

 

ΚΡΕΑ ΜΠΟΤΣΙ( 

μόςχου ποντίκι 

χωρίσ κόκαλο ) 

 

κιλά  

 

250 

 

8,54 

 

2.135,00 

 

277,55 

 

2.412,55 

 

3 

 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (Σ. 65% 

Α) 

 

κιλά  

 

1.250 

 

3,2 

 

4.000,00 

 

520,00 

 

4.520,00 

 

    Σφνολο 

 

13.821,00 

 

1.796,73 

 

15.617,73 

 

    ΦΡΑ 13% 

 

1.796,73 

 

  

      





    Γενικό 

ςφνολο  

 

15.617,73 

 

  

 

       

          

     

          

       ΟΜΑΔΑ Δϋ: Είδθ Ιχκυοπωλείου       

       

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΣΥΣΚ. 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝ. 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

Φ.Ρ.Α. 

13% 

 

Γεν.ςφνολο 

 

1 

 

ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΙΛΕΣΟ 

 

κιλά  

 

950 

 

7.80 

 

7.410,00 

 

963,30 

 

8.373,30 

 

    Σφνολο 

 

7.410,00 

 

  

    ΦΡΑ 13% 

 

963,30 

 

  

      

Γενικό 

ςφνολο  

 

8.373,30 

 

  

 

      

       

       

 

ΟΜΑΔΑ  Ε’ :ΕΙΔΘ ΑΤΟΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 

       

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΣΚ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΣΥΝ. Φ.Ρ.Α. Φ.Ρ.Α. Γεν.ςφνολο       





    ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

13% 

 

24% 

 

 

1 ΑΡΣΟ (350 γρ.) 

 

τεμ 

 

6.300 

 

0,90 

 

5.670,00 

 

737,10 

 

 6.407,10 

 

2 ΣΟΤΡΕΚΙΑ  

(ατομικά) 

 

τεμ 

 

1.000,00 

 

0,53 

 

530,00 

 

 127,20 

 

657,20 

 

3 ΚΟΤΛΟΤΡΙΑ  

 

τεμ 

 

5.600,00 

 

0,45 

 

2.520,00 

 

327,60 

 

 2.847,60 

 

4 ΣΑΧΙΔΟΩΪΜΟ 

 

τεμ 

 

1.800 

 

0,53 

 

954,00 

 

 228,96 

 

1.182,96 

 

5 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ    

 

κιλά  

 

40 

 

10,00 

 

400,00 

 

 96,00 

 

496,00 

 

6 ΚΟΤΡΑΜΠΙΕΔΕ    

 

κιλά  

 

40 

 

12,50 

 

500,00 

 

 120,00 

 

620,00 

 

7 ΒΑΙΛΟΠΙΣΕ    

 

κιλά  

 

35 

 

9,00 

 

315,00 

 

 75,60 

 

390,60 

 

8 ΚΑΡΑΜΕΛΕ 

(ηελεδάκια) 

 

κιλά  

 

60 

 

8,00 

 

480,00 

 

 115,20 

 

595,20 

 

9 Παγωτά 

 

κιλά  

 

30 

 

14,50 

 

435,00 

 

 104,40 

 

539,40 

 

10 οκολατζνια 

Αυγουλάκια 

 

κιλά  

 

20 

 

10,00 

 

200,00 

 

 48,00 

 

248,00 

 

    ΤΝΟΛΟ 

 

12.004,00 

 

1.064,70 

 

915,36 

 

13.984,06 

 

    ΧΠΑ 13% 1.064,70    





  

    ΧΠΑ 24% 

 

915,36 

 

   

    Γενικό 

φνολο 

 

13.984,06 

 

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                   ΟΜΑΔΑ ΣΤϋ: ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ 

 

                                                    (για Ρ. Στακμοφσ) 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΣΥΣΚ. 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝ. 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

Φ.Ρ.Α. 

13% 

 

Γεν. ςφνολο 

 

    





1 

 

Γάλα φρζςκο 

παςτεριωμζνο 

 

λίτρο 

 

2.000 0,955 

 

1.910,00 248,30 2.158,30 

  

          

       

 

 

OMAΔΑ Η:’ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΣΥΣΚ. 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝ. 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

Φ.Ρ.Α. 

13% 

 

Γεν. ςφνολο 

 

1 

 

Ελαιόλαδο 

εξαιρετικά 

(EXTRA)παρκζνο 

(ςυςκευαςία  1λιτ) 

Λίτρο  800 6,19 4.952,00 643,76 5.595,76 

     4.952,00   

     643,76   

     5.595,76   

 

      

 

       

 

                                   ΟΜΑΔΑ Θϋ: ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ 

       

                                 (γάλα φρζςκο ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ) 

 

Για το μόνιμο προςωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 4 μάγειρεσ , 1 βοθκό μαγείρου και 2 άτομα προςωπικό κακαριότθτασ 

 Ψ 22 μζρεσ= 

154 λίτρα/μιναΧ 10 μινεσ και 5 θμζρεσ= 1.575 λίτρα.       





Για το προςωπικό ΙΔΟΨ με ανανεοφμενεσ ςυμβάςεισ 3 μάγειρεσ και 2 άτομα προςωπικό κακαριότθτασ 

  Ψ 22 μζρεσ= 

110λίτρα/μιναΧ10 μινεσ και 5 μζρεσ=1.125 λίτρα. 

Για το εποχικό προςωπικό αντίςτοιχων ειδικοτιτων 2μθνων ςυμβάςεων, που προςλαμβάνονται κατά 

 περιόδουσ 275 λίτρα. 

υνολικά απαιτοφνται τα λίτρα που περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα:  

          

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΣΥΣΚ. 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝ. 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

Φ.Ρ.Α. 

13% 

 

Γεν. ςφνολο 

 

1 

 

Γάλα φρζςκο 

παςτεριωμζνο 

 

λίτρο 

 

2.975 

 

0,955 

 

2.841,13 369,35 3.210,48 

 

    

 

          

       

                                              ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΟΣΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ          

       

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΣΥΝ. 

ΔΑΡΑΝΘ 

 

Φ.Ρ.Α. 

13% 

 

Φ.Ρ.Α. 

24% 

 

Γεν. ςφνολο 

 

1 ΟΜΑΔΑ Αϋ 

(ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ) 

22.109,35 

 

1.735,63 

 

2.102,00 

 

25.946,98 

 

2 ΟΜΑΔΑ B 

(ΕΙΔΘ 

ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ) 

17.378,80 

 

2.259,27 

 

 19.638,07 

 

3 ΟΜΑΔΑ Γ 

(ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ) 

13.821,00 

 

1.796,73 

 

 15.617,73 

 

4 ΟΜΑΔΑ Δϋ 7.410,00 963,30  8.373,30       





(ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ)    

5 ΟΜΑΔΑ Εϋ 

(ΕΙΔΘ 

ΑΤΟΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ) 

12.004,00 

 

1.064,70 

 

915,36 

 

13.984,06 

 

6 ΟΜΑΔΑ ΣΤϋ 

(ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 

ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ) 

1.910,00 248,30  2.158,30 

7 ΟΜΑΔΑ Η’ 

(ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) 

4.952,00 643,76  5.595,76 

8 ΟΜΑΔΑ Θϋ 

(ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 

ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ είδοσ 

ατομικισ προςταςίασ) 

2.841,13 369,35  3.210,48 

 ΣΥΝΟΛΑ 82.426,28 

 

9.081,04 

 

3.017,36 

 

94.524,68 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΘ  ΕΚΘΕΣΘ 

 

    Θ παροφςα προμελζτθ αφορά τθν προμικεια φρζςκου αγελαδινοφ γάλακτοσ  

(παςτεριωμζνου και ομογενοποιθμζνου), το οποίο κα είναι με  3,5%  λιπαρά ι ελαφρφ, 

όπωσ κακορίηεται ςιμερα από τον κϊδικα τροφίμων και ποτϊν. To γάλα κα είναι άριςτθσ 

ποιότθτασ αγελαδινό, πλιρωσ απαλλαγμζνο από οποιαδιποτε άχρθςτθ, περιττι ι βλαβερι 

ουςία, κα ζχει υποςτεί παςτερίωςθ και ομογενοποίθςθ, κα  περιζχεται ςε ςυςκευαςίεσ του 

1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack είτε από PVC κατάλλθλο για τρόφιμα ςφμφωνα με τον 

Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και κα κλείνει με καπάκι αςφαλείασ.  

    Θα αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία θ ζνδειξθ «ΧΡΕΚΟ ΓΑΛΑ» και τα κρεπτικά ςυςτατικά 

του  προϊόντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των φυςικϊν ςυςτατικϊν του γάλακτοσ. 

Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα γράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του γάλακτοσ θ οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τισ 5 (πζντε) θμζρεσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ςυντιρθςισ του.  

    Ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ διανομισ του φρζςκου γάλακτοσ ςφμφωνα με τισ 

εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ,  ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου Νάουςασ ,ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ 

Ενότθτεσ, όπου υπάρχει προςωπικό που δικαιοφται γάλα τουλάχιςτον δφο φορζσ τθν 

εβδομάδα. 

    Σο προςφερόμενο φρζςκο γάλα κα πρζπει επί πλζον και ςφμφωνα με τον Κϊδικα 

Σροφίμων και Ποτϊν (άρκρο 80) να διακζτει: 

Φρζςκο γάλα αγελάδοσ , πλιρεσ παςτεριωμζνο (ζκκεςθ ςε κερμοκραςία 71,5°C 

για 15’’ ι      

ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ ) και ομογενοποιθμζνο 

Λιπαρά  3,5% για πλιρεσ ι 1,5% για ελαφρφ  

τερεό Τπόλειμμα άνευ Λίπουσ 8,5 % 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ.ΝΑΟΥΣΑΣ 

Αρ. πρωτ  21824  /06-11-2018                    

 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

(ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

                 ΓΙΑ 1 ΘΜΕΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ   





pH 6,0-6,8 

Πρωτεϊνικζσ ουςίεσ τουλάχιςτον 2,9% 

Ενζργεια 60-70 kcal /100γρ προϊόντοσ 

Τδατάνκρακεσ 4,5-4,8 / 100γρ προϊόντοσ 

 

    Θ  προμικεια εντάςςεται ςτθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςτουσ  εργαηόμενουσ 

των Ο.Σ.Α., ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 53361/11-10-06 ΚΤΑ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμ. 

Διοίκθςθσ  & Αποκζντρωςθσ – Οικονομίασ & Οικονομικϊν - Απαςχόλθςθσ & Κοιν. 

Προςταςίασ  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν 31119/19-05-2008 ΚΤΑ (ΧΕΚ 

990/Βϋ/28-05-2008) και τθν ΣΣ36586/10-07-2007 ΚΤΑ (ΧΕΚ 1323/Βϋ/30-07-2007). 

 Ο Διμοσ  Νάουςασ ζχοντασ υπόψθ τθν ςχετικι νομοκεςία κα προβεί ςτθν χοριγθςθ 

φρζςκου γάλακτοσ . 

    Θ δαπάνθ  προχπολογίηεται ςτο ποςό των 22.795,85 € άνευ Χ.Π.Α. (2.963,46€ Χ.Π.Α. 

13%) και κα καλυφκεί από τον  προχπολογιςμό  κατά τα ζτθ 2018 και των αντίςτοιχων  

2019 

   Άρκρο 1ο: Αντικείμενο  

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ προμικεια φρζςκου αγελαδινοφ πλιρουσ γάλακτοσ,  

για το  

προςωπικό του Δ. Νάουςασ, όπωσ αναλυτικά καταγράφεται  ςτθν τεχνικι περιγραφι.  

Άρκρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από τισ διατάξεισ: 

Σου Ν.4412/2016  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), του Ν.3852/2010. Ν.4555/2018 

 

Άρκρο 3ο: Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016 του άρ. 4 του Ν.4111/2013 και τθσ ςχετικισ εγκυκλίου 3/2013 του ΤΠ.Ε.  

 

Άρκρο 4ο: Ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ αυτισ, μετά τθν κατά το νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ και 

μετά τθν ανακοίνωςι του, υποχρεοφται να προςζλκει ςτο Δ. Νάουςασ εντόσ είκοςι θμερϊν 

από τθν παραλαβι του εγγράφου τθσ ανακοινϊςεωσ του αποτελζςματοσ, για τθν 

υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 5ο: Σφμβαςθ 





Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται από τον αρμόδιο υπάλλθλο και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που 

αναφζρονται ςτο Ν.4412/2016. 

 

 

Άρκρο 6ο: Ραράδοςθ  -  Ραραλαβι  γάλακτοσ   

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, να παραδίδει το γάλα, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

ΔΘΜΟΤ . τουλάχιςτον δφο φορζσ τθν εβδομάδα. Σο διανεμόμενο φρζςκο γάλα κα πρζπει 

τθν θμζρα παράδοςθσ από τον προμθκευτι, να ζχει τουλάχιςτον 3 (τρεισ) ιμερεσ διάρκεια 

πριν τθν λιξθ του.   

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων του γάλακτοσ κα γίνεται τμθματικά κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει  άμεςα,  ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ του 

ΔΘΜΟΤ  τθν ποςότθτα γάλακτοσ που κα  του ηθτείται κάκε φορά . 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζςει 3 ψυγεία για τθν ςυντιρθςθ του γάλακτοσ. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με δαπάνεσ του προμθκευτι και με δικά του μεταφορικά μζςα, τα 

οποία πρζπει να είναι κακαρά και απολυμαςμζνα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

περί μεταφοράσ γάλακτοσ. 

O Διμοσ Νάουςασ διατθρεί το δικαίωμα για οριςμζνεσ περιόδουσ, να διακόπτει προςωρινά 

και για μικρό χρονικό διάςτθμα τθ χοριγθςθ του γάλακτοσ.  

Ο Διμοσ Νάουςασ  δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που 

αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια 

του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ 

υπθρεςίασ. 

Εάν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει με δικι του υπαιτιότθτα τθν παράδοςθ πζραν τθσ 

προκεςμίασ, που ορίηεται παραπάνω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ  κυρϊςεισ. Ο 

ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του Διμου 

Νάουςασ  να μετατεκεί, μετά και από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. Μετάκεςθ 

γίνεται ςε περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία 

εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ ι όταν ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία. τισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ μετάκεςθσ δεν υποβάλλονται κυρϊςεισ. 

Άρκρο 7ο: Εγγυιςεισ ποιότθτασ  

To γάλα κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ αγελαδινό, φρζςκο, πλιρεσ ι ελαφρφ απαλλαγμζνο 

από οποιαδιποτε άχρθςτθ, περιττι ι βλαβερι ουςία και κα ζχει υποςτεί παςτερίωςθ και 

ομογενοποίθςθ ςε ςυςκευαςία του 1 λίτρου. Θα αναγράφονται αναλυτικά ςτθν ετικζτα 

κάκε κουτιοφ τα κρεπτικά ςυςτατικά του  προϊόντοσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

φυςικϊν ςυςτατικϊν του γάλακτοσ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα γράφεται θ θμερομθνία 

λιξθσ του γάλακτοσ θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 5 (πζντε) μζρεσ ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ ςυντιρθςισ του. 





Εάν κατά τθν παραλαβι  διαπιςτωκεί  απόκλιςθ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ωσ προσ τθν 

ποιότθτα  ι τισ θμερομθνίεσ παραγωγισ και λιξθσ  τότε ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

αντικαταςτιςει  άμεςα μζροσ  ι ολόκλθρθ τθν παραγγελία , ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ..  

 

Άρκρο 8ο: Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ βάςει των κείμενων 

διατάξεων. Ο Χ.Π.Α. βαρφνει το Διμο Νάουςασ . 

            

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

    Υπολογιςμόσ φρζςκου γάλακτοσ : 

    Με βάςθ τθν υπ’ αρ. 53361/11-10-06 ΚΤΑ περί "Παροχισ μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 

υπαλλιλουσ των Ο.Σ.Α. και μζτρων προλθπτικισ ιατρικισ" όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

με τθν 31119/19-05-2008 (ΧΕΚ 990/Βϋ/28-05-2008) ΚΤΑ και τθν ΣΣ36586/10-07-2007 (ΧΕΚ 

1323/Βϋ/30-07-2007) ΚΤΑ, προβλζπεται  θ χοριγθςθ 1 λίτρου κατά προτίμθςθ φρζςκου 

γάλακτοσ θμερθςίωσ ςε διάφορεσ κατθγορίεσ τεχνικοφ προςωπικοφ. 

    Για το προςωπικό του Δ. Νάουςασ απαιτείται θ προμικεια 23.870 λίτρων φρζςκου 

γάλακτοσ για τθν κάλυψθ  των αναγκϊν του και για ζνα θμερολογιακό ζτοσ, όπωσ 

αναλφεται παρακάτω: 

     H υπθρεςία κακαριότθτασ  απαςχολεί  34  άτομα , θ υπθρεςία νεκροταφείου απαςχολεί 

1  άτομο, ςτθν τεχνικι υπθρεςία  απαςχολεί 15  άτομα, ςτθν υπθρεςία πραςίνου 

απαςχολεί 10 άτομα, οι ςχολικζσ κακαρίςτριεσ  απαςχολεί 11 άτομα , oι ςχολικοί φφλακεσ 

απαςχολεί 2  άτομα για διάρκεια  11  μθνϊν. 

 

ΜΟΝΙΜΟΙ & ΙΔΑΧ 

Υπθρεςία Άτομα Μζρεσ 

Διάρκεια 

Απαςχόλθςθσ 

ςε μινεσ  

 Ετιςια 

Ροςότθτα 

Κακαριότθτασ 34 22 11 8.228 

Κοιμθτιρια 1 22 11 242 

Πράςινο 10 22 11 2.420 

χολικζσ Κακαρίςτριεσ 11 22 11 2.662 





χολικοί φφλακεσ 2 22 11 484 

Σεχνικι υπθρεςία 15 22 11 3.630 

Σφνολο 73     17.666 

 

 

    

Mε διαπιςτωτικι πράξθ ΙΔΟΨ ςτθν υπθρεςία κακαριότθτασ απαςχολεί 6 άτομα  

διάρκειασ  8  μθνϊν, ςτθν υπθρεςία πραςίνου απαςχολεί: (κιπων) 3 άτομα διάρκειασ  2 

μθνϊν  

 και (τμιμα δθμοτικϊν δαςϊν) 4 άτομα  διάρκειασ  3  μθνϊν . 

 

 

ΙΔΟΧ 

Υπθρεςία Άτομα Μζρεσ 

Διάρκεια 

Απαςχόλθςθσ 

ςε μινεσ  

Ετιςια 

Ροςότθτα 

Κακαριότθτασ 6 22 8 1.056 

Πράςινο(κιπων) 3 22 2 132 

Πράςινο(Δθμοτικϊν Δαςϊν) 4 22 3 264 

Σφνολο  13 

  

1.452 

      

 

 

Κοινωφελοφσ χαρακτιρα :κακαριότθτασ 5 άτομα, ςτθ τεχνικι υπθρεςία 11 άτομα, ςτθν 

υπθρεςία πραςίνου 6 άτομα, ςτισ ςχολικζσ κακαρίςτριεσ:  θμεριςιοι φφλακεσ 5 άτομα 

διάρκεια 8 μθνϊν. 

 

 

Εργαηόμενοι κοινωφελοφσ χαρακτιρα 2014-2022-δθμόςιασ πρόςκλθςθσ 1/2017  





Υπθρεςία Άτομα Μζρεσ 

Διάρκεια 

Απαςχόλθςθσ 

ςε μινεσ  

Ετιςια 

Ροςότθτα 

Κακαριότθτασ 5 22 8 880,00 

Πράςινο 6 22 8 1056,00 

χολικζσ Κακαρίςτριεσ 5 22 8 880,00 

Σεχνικι υπθρεςία 11 22 8 1.936,00 

Σφνολο 27     4.752,00 

 

Από τουσ παραπάνω πίνακεσ προκφπτει ,ότι για τουσ υπαλλιλουσ (Μόνιμουσ/ΙΔΑΨ, ΙΔΟΨ & 

Εργαηόμενοι κοινωφελοφσ χαρακτιρα 2014-2022-δθμόςιασ πρόςκλθςθσ ),θ ςυνολικι 

ετιςια ποςότθτα είναι 23.870 lt. 

 

ΑΤΟΜΑ 
Ετιςια 

Ροςότθτα 

ΜΟΝΙΜΟΙ & ΙΔΑΨ 17.666 

ΙΔΟΨ 1.452 

Εργαηόμενοι κοινωφελοφσ 

χαρακτιρα 2014-2022-

δθμόςιασ πρόςκλθςθσ 

1/2017  4.752 

Συνολικι ζτθςια Ποςότθτα 23.870 

 

    Κατά ςυνζπεια οι ανάγκεσ του προςωπικοφ ανζρχονται ςε 23.870 lt γάλα ετθςίωσ. 

 

 

 

   ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

CPV 15511100-4  ΠΑΣΕΡΙΪΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

 





Α/α Περιγραφι είδουσ Ποςότθτα Ενδεικτικι 

τιμι 

μονάδασ 

(χωρίσ ΧΠΑ) 

Ενδεικτικι 

τιμι ςυνόλου 

(χωρίσ ΧΠΑ) 

ΧΠΑ (13%) Σελικό 

ςφνολο 

1 Χρζςκο αγελαδινό γάλα 23.870 lit 0,955 €  22.795,85€ 2.963,46€ 25.759,31 € 

 

    τον προχπολογιςμό του Δ. Νάουςασ για το ζτοσ 2018 και τουσ αντίςτοιχουσ του  2019 

και ςυγκεκριμζνα ςτουσ Κ.Α. : 

 

 

 

ΚΪΔΙΚΟΙ  ΑΝΑ ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

Ε ΛΙΣΡΑ 

ΣΙΜΘ 

/ΛΙΣΡΟ 

ΤΝΟΛΙΚΘ  ΧΠΑ 13% ΣΕΛΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

02.15.6063.001 

 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ  

ΚΟΙΝΪΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

4026 0,955 3.844,83 499,83 4.344,66 

02.20.6063.001  

 ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

10164 0,955 9.706,62 1.261,86 10.968,48 

02.30.6063.001  

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΕΨΝΙΚΪΝ 

ΕΡΓΪΝ 

5.566 0,955 5.315,53 691,02 6.006,55 

02.35.6063.001  

ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

3872 0,955 3.697,76 480,71 4.178,47 

02.45.6063.001  

ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΝΕΚΡΟΣΑΧΕΙΟΤ 

242 0,955 231,11 30,04 261,15 

ΤΝΟΛΟ 23.870  0,955 22.795,85 2.963,45 25.759,31 

 

 





Α.ΡΩΤ:110/18-10-2018 

  

                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

    Ε.Σ.Ε ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ   ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ-ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΩΝ                                       

Υπολογιςμόσ φρζςκου γάλακτοσ : 

Με βάςθ τθν υπ’ αρ. 53361/11-10-06 ΚΤΑ περί "Παροχισ μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 

υπαλλιλουσ των Ο.Σ.Α. και μζτρων προλθπτικισ ιατρικισ" όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει με τθν 31119/19-05-2008 (ΧΕΚ 990/Βϋ/28-05-2008) ΚΤΑ και τθν ΣΣ36586/10-07-

2007 (ΧΕΚ 1323/Βϋ/30-07-2007) ΚΤΑ, προβλζπεται  θ χοριγθςθ 1 λίτρου κατά προτίμθςθ 

φρζςκου γάλακτοσ θμερθςίωσ ςε κακαριςτζσ-τριεσ ςχολικϊν κτιρίων με ςφμβαςθ ζργου. 

Για το προςωπικό τθσ Ε..Ε Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ απαιτείται θ προμικεια 4.840  

λίτρων φρζςκου γάλακτοσ για τθν κάλυψθ  των αναγκϊν τθσ και για ζνα θμερολογιακό 

ζτοσ, όπωσ αναλφεται παρακάτω: 

H Ε..Ε ΑϋΒΑΘΜΙΑ Εκπαίδευςθσ απαςχολεί  22  κακαριςτζσ-τριεσ ςχολικϊν κτιρίων με 

ςφμβαςθ ζργου. 

Σφνολο 22 άτομα. 

22 λίτρα θμερθςίωσ χ 22 θμζρεσ = 484 lt / μινα 

484 lit χ 10 μινεσ = 4.840 lt 

Κατά ςυνζπεια οι ανάγκεσ του προςωπικοφ ανζρχονται ςε 4.840 lt γάλα. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΑΣΕΡΙΪΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (cpv :15511100-4) 

Α/α Περιγραφι είδουσ Ποςότθτα Ενδεικτικι 

τιμι 

μονάδασ 

(χωρίσ ΧΠΑ) 

Ενδεικτικι 

τιμι ςυνόλου 

(χωρίσ ΧΠΑ) 

ΧΠΑ (13%) Σελικό ςφνολο 

1 Χρζςκο αγελαδινό 

γάλα 

4.840 lit 0,955 €  4.622,20€ 600,89€        5.223,09€ 

 

 

Ε.Σ.Ε ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ε.Σ.Ε ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ     ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ                                                                                                             Α.ΡΩΤ:75/18-10-2018      





 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

  

                                                                   Υπολογιςμόσ φρζςκου γάλακτοσ : 

πολογιςμόσ φρζςκου γάλακτοσ : 

    Με βάςθ τθν υπ’ αρ. 53361/11-10-06 ΚΤΑ περί "Παροχισ μζςων ατομικισ προςταςίασ 

ςε υπαλλιλουσ των Ο.Σ.Α. και μζτρων προλθπτικισ ιατρικισ" όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει με τθν 31119/19-05-2008 (ΧΕΚ 990/Βϋ/28-05-2008) ΚΤΑ και τθν ΣΣ36586/10-07-

2007 (ΧΕΚ 1323/Βϋ/30-07-2007) ΚΤΑ, προβλζπεται  θ χοριγθςθ 1 λίτρου κατά προτίμθςθ 

φρζςκου γάλακτοσ θμερθςίωσ ςε κακαριςτζσ-τριεσ ςχολικϊν κτιρίων με ςφμβαςθ ζργου. 

    Για το προςωπικό τθσ Ε..Ε Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ απαιτείται θ προμικεια 

2.860 λίτρων φρζςκου γάλακτοσ για τθν κάλυψθ  των αναγκϊν τθσ και για ζνα 

θμερολογιακό ζτοσ, όπωσ αναλφεται παρακάτω: 

     H Ε..Ε ΒϋΒΑΘΜΙΑ Εκπαίδευςθσ απαςχολεί  13  κακαριςτζσ-τριεσ ςχολικϊν κτιρίων με 

ςφμβαςθ ζργου. 

13 λίτρα θμερθςίωσ χ 22 θμζρεσ = 286 lt / μινα 

286 lit  *10 μινεσ = 2.860 lt 

     Κατά ςυνζπεια οι ανάγκεσ του προςωπικοφ ανζρχονται ςε 2.860 lt γάλα. 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΠΑΣΕΡΙΪΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (cpv :15511100-4) 

Α/α Περιγραφι είδουσ Ποςότθτα Ενδεικτικι 

τιμι μονάδασ 

(χωρίσ ΧΠΑ) 

Ενδεικτικι 

τιμι ςυνόλου 

(χωρίσ ΧΠΑ) 

ΧΠΑ (13%) Σελικό 

ςφνολο 

1 Χρζςκο αγελαδινό 

γάλα 

2.860 lit 0,955 € 2.731,30€ 355,07€ 3.086,37€ 

   Κατά ςυνζπεια οι ανάγκεσ 

του προςωπικοφ  θ υντάκτρια  

                        

         

 

          Ο  προϊςτάμενοσ  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ         

ΣΜΘΜΑΣΟ  

         

                                  Βαταντηι Ακθνά                                Νίκασ Βαςίλειοσ       

 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ                                               ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  – Τποδείγμαηα Εγγσηηικών Επιζηολών  

1. Τπόδειγμα Εγγσηηικής Επιζηολής σμμεηοτής 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ......................................  

Καηάζηεκα  ........................................  

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο .......................  

ΔΤΡΩ .............................................  

Πξνο: 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ    ΕΠΙΣΟΛΗ    ΤΜΜΕΣΟΥΗ    σπ'    αριθμόν     ....................................................     για 

ΕΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη      ηνπ      πνζνύ      ησλ      ΔΤΡΩ       ................................................        (θαη      νινγξάθσο) 

 .......................................................................... ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 .................................................................................................. ,   νδόο

 .................................................................................................. , 

αξηζκόο ..................... , ΣΚ ................................ (ή ζε περίπηωζη Ένωζης ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  .............................................. , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο 

έλσζεο πξνκεζεπηώλ), δηα ηελ ζσμμεηοτή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο………….      

γηα ηελ     πξνκήζεηα     αληηθεηκέλσλ     κε     θσδηθνύο 

 ......................................................................        ζύκθσλα       κε       ηελ       ππ'       αξηζ. 

 .............................................. Γηαθήξπμε ζαο. 

Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο 

ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ' όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε πέληε  (5) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο.            Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ  

ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, 

όπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα 

ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 





 

2. Τπόδειγμα Εγγσηηικής Επιζηολής Καλής Εκηέλεζης 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ......................................  

Ζκεξνκελία έθδνζεο .......................  

ΔΤΡΩ .............................................  

Καηάζηεκα  ........................................  

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) 

Πξνο: 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ   ΕΠΙΣΟΛΗ   ΚΑΛΗ  ΕΚΣΕΛΕΗ  σπ'  αριθμόν   ...................................................   για 

ΕΤΡΩ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ .....................  (θαη νινγξάθσο) ..................................... ζην νπνίν θαη κόλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο

 Δηαηξείαο 

 ..........................................................................,     νδόο ...................................................... ,     αξηζκόο 

 .................. , ΣΚ .................................  (ή ζε περίπηωζη Ένωζης ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) 

 .......................................  , (2)  .............................................. , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο 

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο 

έλσζεο πξνκεζεπηώλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηή ησλ όξσλ ηεο πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ 

πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ  

 ........................................... (αξηζκόο δηαθήξπμεο ............. / ....... ) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ  

Ζξσηθήο Πόιεσο  Νάνπζαο θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο   

ΔΤΡΩ απηήο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, 

νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα 

ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ OIKONOMIKΩΝ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                        

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

 

Ειδϊν τροφίμων & γάλακτοσ για το  

προςωπικό για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ, του 

Νομικοφ του Προςϊπου  

«Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ & 

Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ» και 

των ΕΕ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1   Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου 

 ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΣΟ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

 

 

 

   

Α/Α 

 

ΕΙΔΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΤΚ. 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΤΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 

Φ.Π.

Α. 

13% 

 

Φ.Π.Α. 

24% 

 

Γεν. ςφνολο 

 

1 Αλάτι (πλαςτικι 

ςυςκευαςία 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

230 

 

     

2 Αλεφρι φαρίνα (χάρτινθ 

ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμ 100      





   

3 Αλεφρι ςίτου διαφόρων 

χριςεων (χάρτινθ 

ςυςκευαςία 1000 γρ.) 

 

τεμ 

 

20 

 

     

4 Αρακάσ κατεψυγμζνοσ 

(ςυςκ. 1000 γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

     

5 Αυγά (μεςαία 53-63 γρ.) 

 

τεμ 

 

4.100 

 

     

6 Βανίλια άρωμα               

(5 τεμ/φακ) 

 

τεμ 

 

40 

 

     

7 Γιαοφρτι βρεφικό λευκό 

- γεφςεισ 150γρ. 

ςυςκευαςία  2τεμ  

 

τεμ 

 

250 

 

     

8 Δάφνθ (ςυςκευαςία 20 

γρ.) 

 

τεμ 

 

10 

 

     

9 Δυόςμοσ (ςυςκευαςία 

40 γρ.) 

 

τεμ 

 

15 

 

     

10 Ελιζσ (χωρίσ κουκοφτςι) 

 

κιλά 

 

120 

 

     

11 Ζάχαρθ (χάρτινθ 

ςυςκευαςία 1.000 γρ.) 

 

τεμ 

 

180 

 

     

12 Ζυμαρικά διάφορα ( 

ςπαγγζτι, κοφτό, Νο 3, 

κρικαράκι, κλπ. ςυςκ. 

τεμ 

 

1.700 

 

     





500 γρ.) 

 

13 Κακάο (ςυςκευαςία 125 

γρ.) 

 

τεμ 

 

70 

 

     

14 Κανζλλα ξφλο 

ςακουλάκι 50γρ. 

 

τεμ 

 

10 

 

     

15 Κανζλλα ςκόνθ 

ςακουλάκι 

 

τεμ 

 

5 

 

     

16 Κφμινο (φακελάκι 50 

γρ.) 

 

τεμ 

 

15 

 

     

17 Μαρμελάδα (βάηο 

γυάλινο χωρίσ 

ςυντθρθτικά και 

χρωςτικζσ ουςίεσ) ςυςκ. 

400 γρ. 

 

τεμ 

 

400 

 

     

18 Μζλι ανκζων ι 

κυμαρίςιο (ςυςκ. 1000 

γρ.) 

 

τεμ 

 

120 

 

     

19 Ρεβφκια (ςυςκ. 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

     

20 Μπιςκότα  ολικισ 

άλεςθσ (ςυςκ. 275 γρ.) 

 

τεμ 

 

700 

 

     

21 Νιφάδεσ καλαμποκιοφ 

ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμ 

 

150 

 

     





 

22 Νιφάδεσ ολικισ 

αλζςεωσ ςοκολατοφχεσ 

(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

150 

 

     

23 Ξφδι (πλαςτικι φιάλθ 

400 γρ.) 

 

τεμ 

 

230 

 

     

24 Πιπζρι (ςυςκ. 100γρ.) 

 

τεμ 

 

40 

 

     

25 Σαχίνι με κακάο 

(ςυςκευαςία 1.000 γρ.) 

 

τεμ 

 

130 

 

     

26 Ρίγανθ (ςυςκ. 50 γρ.) 

 

τεμ 

 

50 

 

     

27 κόνθ ςοκολατοφχα 

1000γρ) 

 

τεμ 

 

30 

 

     

28 Ρφηι (μπόνετ κίτρινο) 

πακζτο 1000γρ. 

 

τεμ 

 

150 

 

     

29 Ρφηι ςοφπασ γλαςζ ι 

καρολίνα(πακζτο 1000 

γρ.) 

 

τεμ 

 

150 

 

     

30 Σοματάκια ολόκλθρα 

αποφλοιωμζνα(ςυςκ. 

1.000 γρ.) 

 

τεμ 

 

15 

 

     

31 Σοματοχυμόσ (ςυςκ. 

500 γρ.) 

τεμ 

 

850 

 

     





 

32 Σςαι του βουνοφ (ςυςκ. 

των 80 gr.) 

 

τεμ 

 

80 

 

     

33 Συρί καςζρι 40% υγρ. – 

40% λίποσ εγχϊριο 

 

 

κιλα 

 

200 

 

     

34 Συρί φζτα εγχϊρια 56% 

- υγρ. – 43 % λίποσ 

 

 

κιλα 

 

500 

 

     

35 όδα φαγθτοφ( 

ςυςκευαςία 1000 γρ) 

 

τεμ 

 

10 

 

     

36 Φακζσ ψιλζσ – χονδρζσ 

(ςυςκ. 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

300 

 

     

37 Φαςόλια ξερά μζτρια 

(ςυςκ. 500 γρ.) 

 

τεμ 

 

350 

 

     

38 Φυςικόσ χυμόσ κοκτζιλ 

φροφτων(ςυςκ. 1 λιτ.) 

 

τεμ 

 

1.144 

 

     

39 Σραχανάσ(ςυςκ. 500γρ.) 

 

τεμ 

 

150 

 

     

40 Χυλοπίτεσ (ςυςκ. 500γρ. 

 

τεμ 

 

270 

 

     

41 Αραβοςιτζλαιο (ςυςκ. 1  

λιτ) 

 

τεμ 

 

50 

 

     





42 Νερό (ςυςκ. 6άδων με 

μπουκάλια του 1,5 λιτ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

     

43 Φιδζσ ψιλόσ (ςυςκ. των 

250 gr) 

 

τεμ 

 

200 

 

     

44 Φυτικι μαργαρίνθ ςοφτ  

(ςυςκ. 250gr.) 

 

τεμ 

 

400 

 

     

45 Χαμομιλι ςυςκ. 10 τεμ 

του 1,5 γρ. 

 

τεμ 

 

20 

 

     

46 Γιαοφρτι ςτραγγιςτό 

(ςυςκ. του 1 κιλ.) 

 

τεμ 

 

350 

 

     

47 Φαρίν λακτζ (ςυςκ. των 

300 γρ.) 

 

τεμ 

 

30 

 

     

48 Μπιςκοτόκρεμα (ςυςκ. 

των 300 γρ.) 

 

τεμ 

 

70 

 

     

49 Καρυδόψυχα χφμα 

 

κιλα 

 

1 

 

     

50 Βοφτυρο αγελάδοσ 

(ςυςκ. των 250 γρ.) 

 

τεμ 

 

100 

 

     

51 Γιαοφρτι 

αγελαδινό(ςυςκ. των 

200 gr.) 

 

τεμ 

 

500 

 

     

52 Σοματοπολτόσ τεμ 120      





ςυμπυκνωμζνοσ ςε 

κονςζρβα(ςυςκ. 410 

γρ.) 

 

  

53 Νιφάδεσ βρϊμθσ 

(ςυςκ.500 γρ.) 

 

τεμ 

 

30 

 

     

54 Πλθγοφρι (ςυςκ.500γρ) τεμ 

 

250      

    φνολο 

 

    

 

φνολο  

ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 24%  

φνολο Ομάδα 1  

 

Ο/Η   ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ 

   ………………………………………… 

Νάουςα ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

                                  

 

 

            

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδϊν τροφίμων & γάλακτοσ για το  

προςωπικό για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ, του 

Νομικοφ του Προςϊπου  

«Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ & 

Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ» και 

των ΕΕ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

  

 

 

ΟΜΑΔΑ 2  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

 

 

Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ   ποςοφ  17.378,80  Άνευ ΦΠΑ 

 

Ο υπογράφων ………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ. ………………………………… 

Δ.Ο.Τ.  ……………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ 

διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και όλων των τευχϊν τθσ μελζτθσ  για τθν  προμικεια  

τροφίμων, τθ γενικι – ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τουσ 

οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, προςφζρω για τα ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 

για 1 ζτοσ,  για τισ ανάγκεσ ςίτιςθσ του Ν.Π.Δ.Δ.  «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ και 

Αλλθλεγγφθσ  Δ.Νάουςασ» το παρακάτω ενιαίο  ποςοςτό ζκπτωςθσ   για το ςφνολο των 

ειδϊν, των οποίων θ ποιότθτα είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και για τισ 

ποςότθτεσ που αναφζρονται ς’ αυτόν ςτθ μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ όπωσ ορίηεται από το 

δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ του τμιματοσ  Εμπορίου τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ  Ημακίασ επί τοισ % 

……………………………………….(ολογράφωσ)……………………………………………..(αρικμθτικά).   

             Ο/Η ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ      

                                                                                    ………………………………………… 

Νάουςα 





 ……………… 

 

 

 

                                  

 

 

            

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδϊν τροφίμων & γάλακτοσ για το  

προςωπικό για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ ,του 

Νομικοφ του Προςϊπου  

«Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ & 

Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ»και 

των ΕΕ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

  

 

 

ΟΜΑΔΑ 3  Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

                                                                                     

Eνδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  13.821,00 Άνευ ΦΠΑ 

                  

Ο υπογράφων……………………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ. 

………………………………… Δ.Ο.Τ.  ………………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ 

των όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και όλων των τευχϊν τθσ μελζτθσ  για τθν  

προμικεια  τροφίμων, τθ γενικι – ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, προςφζρω για τθν προμικεια 

Είδθ Κρεοπωλείου,  για 1 ζτοσ   για τισ ανάγκεσ ςίτιςθσ του Ν.Π.Δ.Δ.  «Κζντρο Κοινωνικισ 

Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ  Δ.Νάουςασ» το παρακάτω ενιαίο  ποςοςτό ζκπτωςθσ για το 

ςφνολο των ειδϊν, των οποίων θ ποιότθτα είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 

για τισ ποςότθτεσ που αναφζρονται ς’ αυτόν ςτθ μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ όπωσ ορίηεται 

από το δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ του τμιματοσ  Εμπορίου τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ  Ημακίασ επί τοισ % 

……………………………………….(ολογράφωσ)……………………………………………..(αρικμθτικά). 

Ο/Η   ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ                                                                                        

………………………………………… 

 





Νάουςα ……………………………………….. 

 

 

 

 

                                  

 

 

            

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδϊν τροφίμων & γάλακτοσ για το  

προςωπικό για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ και 

του Νομικοφ του Προςϊπου  

«Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ & 

Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ» 

  

 

ΟΜΑΔΑ 4   ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΣΟ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  7.410,00 ευρϊ ( άνευ ΦΠΑ) 

Ο υπογράφων …………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ. 

………………………………… Δ.Ο.Τ.  ………………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ 

των όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και όλων των τευχϊν τθσ μελζτθσ  για τθν  

προμικεια  τροφίμων, τθ γενικι – ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, προςφζρω για τθν προμικεια  

ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΠΩΛΕΙΟΤ για 1 ζτοσ για τισ ανάγκεσ ςίτιςθσ του Ν.Π.Δ.Δ.  «Κζντρο Κοινωνικισ 

Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ  Δ. Νάουςασ» το παρακάτω ενιαίο  ποςοςτό ζκπτωςθσ για το 

ςφνολο των ειδϊν των οποίων θ ποιότθτα είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 

για τισ ποςότθτεσ που αναφζρονται ς’ αυτόν ςτθ μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ όπωσ ορίηεται 

από το δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ του τμιματοσ  Εμπορίου τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ  Ημακίασ επί τοισ % 

……………………………………….(ολογράφωσ)……………………………………………..(αρικμθτικά). 

Ο/Η   ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ 

                                                                                          ……………………………………………………………… 

Νάουςα ……………………………………….. 

 





 

 

 

                                  

 

 

            

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5      Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου και Ζαχαροπλαςτικήσ 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

        

 

                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδϊν τροφίμων & γάλακτοσ για το  προςωπικό για τισ ανάγκεσ  

των υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ και του Νομικοφ του 

 Προςϊπου «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ 

 Διμου Νάουςασ»και των ΕΕ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

 

 

 

   

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΤΚ. 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΤΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

Φ.Π.Α. 

13% 

 

Φ.Π.Α. 

24% 

 

Γεν.ςφνολο 

 

1 ΑΡΣΟ (350 γρ.) 

 

τεμ 

 

6.300 

 

     

2 ΣΟΤΡΕΚΙΑ  

(ατομικά) 

 

τεμ 

 

1.000,00 

 

     

3 ΚΟΤΛΟΤΡΙΑ  

 

τεμ 

 

5.600,00 

 

     





 

Μερικό φνολο  

ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 24%  

φνολο Ομάδα 5  

 

Ο/Η   ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ 

                                                                                          ………………………………………… 

Νάουςα ……………………………………….. 

 

4 ΣΑΦΙΔΟΨΩΜΟ 

 

τεμ 

 

1.800 

 

     

5 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ    

 

κιλά  

 

40 

 

     

6 ΚΟΤΡΑΜΠΙΕΔΕ    

 

κιλά  

 

40 

 

     

7 ΒΑΙΛΟΠΙΣΕ    

 

κιλά  

 

35 

 

     

8 ΚΑΡΑΜΕΛΕ 

(ηελεδάκια) 

 

κιλά  

 

60 

 

     

9 Παγωτά 

 

κιλά  

 

30 

 

     

10 οκολατζνια 

Αυγουλάκια 

 

κιλά  

 

20 

 

     

    ΤΝΟΛΟ 

 

    





 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

Ειδϊν τροφίμων & γάλακτοσ για το  προςωπικό για τισ ανάγκεσ 

των υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ και του Νομικοφ του 

Προςϊπου «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ 

Διμου Νάουςασ» και των ΕΕ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

  

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ  ΝΑΟΤΑ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6      Γάλα  φρζςκο 

παςτεριωμζνο 

 

         

Α/Α Είδοσ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΕΤ 

ΦΠΑ  

φνολο 

1 Γάλα  φρζςκο παςτεριωμζνο ΛΙΣΡΟ 23.870     

 

   Μερικό φνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   φνολο Ομάδα 6   

 

 Ο/Η   ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ 

                                                                                           

Νάουςα ……………………………………….. 





 

 

 

                                  

 

 

            

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδϊν τροφίμων & γάλακτοσ για το  

προςωπικό για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ, του 

Νομικοφ του Προςϊπου  

«Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ & 

Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ» και 

των ΕΕ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

  

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΟΜΑΔΑ 7  (Γάλα φρζςκο  παςτεριωμζνο για 

παιδικοφσ ςτακμοφσ)        

  

 

Α/Α Είδοσ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΕΤ 

ΦΠΑ  

φνολο 

1 Γάλα  φρζςκο παςτεριωμζνο ΛΙΣΡΟ 2.000     

 

   Μερικό φνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   φνολο Ομάδα7    

 

 Ο/Η   ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ 

                                                                                          ……………………………………………………………… 

Νάουςα ………………………………………..  





 

 

 

                                  

 

 

           

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

 

Ειδϊν τροφίμων & γάλακτοσ για το  

προςωπικό για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ , του 

Νομικοφ του Προςϊπου  

«Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ & 

Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ» και 

των ΕΕ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ  Ν.Π.Δ.Δ. – «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  

Ειδϊν τροφίμων & γάλακτοσ για το  προςωπικό για τισ ανάγκεσ 

των υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ και του Νομικοφ του 

Προςϊπου «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ 

Διμου Νάουςασ» και  των ΕΕ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

  

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΕ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

ΟΜΑΔΑ 11 (Γάλα φρζςκο  παςτεριωμζνο ωσ 

είδοσ ατομικισ προςταςίασ) 

         

Α/Α Είδοσ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΕΤ 

ΦΠΑ  

φνολο 

1 Γάλα  φρζςκο παςτεριωμζνο ΛΙΣΡΟ 2.860     

 

   Μερικό φνολο   

      





ΦΠΑ 13% 

   φνολο Ομάδα 11   

 

 Ο/Η   ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΤΑ 

                                                                                           

Νάουςα ……………………………………….. 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥΔ  

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΘΜΟ ΝΑΟΤΑ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ :6204 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΔΘΜΑΡΧΙΑ  30  ΝΑΟΤΑ ΣΚ 59200 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΒΑΣΑΝΣΗΘ ΑΘΘΝΑ , ΛΑΠΑΒΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ,  ] 
- Σθλζφωνο: *2332350367,2332350328,  
- Θλ. ταχυδρομείο: *vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www:naoussa.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια  τροφίμων 
και γάλακτοσ ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ     με τθ μζκοδο χορθγθτϊν προμθκευτϊν (το ΦΕΚ 
Α 240 /12-12-2012) για το Διμο Νάουςασ ,το Νομικό του πρόςωπο και τισ  ςχολικζσ επιτροπζσ 
του Διμου Νάουςασ 1) το Διμο Νάουςασ  2) το Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ 3)Ενιαία χολικι   Επιτροπι  τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  του Διμου 
Νάουςασ και 4Ενιαία χολικι Επιτροπι τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Νάουςασ 
 
[15800000-6,15300000-1,15110000-2,15211000-0,15810000-9,15511000-3,15411110-6  
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *προμικειεσ + 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
*αρ.ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ …………….] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ 
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





 

ελίδα 2 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Σθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 





 

ελίδα 3 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 





 

ελίδα 4 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 





 

ελίδα 5 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 





 

ελίδα 6 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  





 

ελίδα 7 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Όχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Όχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Όχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
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*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ Παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
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που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
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xxxiv

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.   
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