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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜΑΧΙΑΣ  30 

Ρόλθ ΝΑΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 59200 

Χϊρα EΛΛΑΔΑ  

  

Τθλζφωνο 2332350367,50328 

Φαξ 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 ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   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 ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012) για το Διμο Νάουςασ και το Νομικό του πρόςωπο 
:1) το Διμο Νάουςασ  2) το Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το  Ν.4412/2016 :  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : 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  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ  παροφςασ  ςφμβαςθσ είναι από ίδια εςοδα    Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ βαρφνει 
τθν με 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 2017  και των αντίςτοιχων του  2018 και του  2019    του Διμου 
Νάουςασ  και για το Νομικό πρόςωπο Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ από τουσ  ΚΑ 
02.15.6481, 02.15.6481.01 . 

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. και το Διμο 
Νάουςασ . 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΦΟΕΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΡΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΟΦΙΜΑ) 

15800000-6 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

59.284,37€ 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΘ 
ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟ
Υ 

15300000-1 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

28.896,47€ 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 15110000-2 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

25.023,85€ 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ 15211000-0 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

22.035,00€ 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΘ 
ΑΤΟΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ 

15810000-9 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

22.040,90€ 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΩΣ 
ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

15511000-3 ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 19.064,26€ 

ΟΜΑΔΑ 7 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ 

15511000-3 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

3.777,03€ 
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ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΘ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 15411110-6 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

8.743,38 

ΟΜΑΔΑ9 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΩΣ 
ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

15511000-3 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

2.482,05 

     

 ΣΥΝΟΛΟ   191.347,31 

 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 191.347,31€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ  .Για 
το Ν.Ρ. 172.283,05  με ΦΡΑ   και  19.064,26  για το Διμο Νάουςασ  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε  12 μινεσ . 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 
IV 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, 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. 

 

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

 Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον ΤΜΘΜΑΤΟΣ(ΟΜΑΔΕΣ). 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (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», 
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του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ 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) «Ρροςαρμογι 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 Συνζδριο» 

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

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

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν     

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

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με 
τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 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) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

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

“Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει Ρ.Δ. 80/2016  

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), 

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 υπ’αρικμό 352/2017  απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου  περί ζγκριςθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ 
Τθν με υπ’αρικμό   246/2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ όρων διακιρυξθσ και 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

Τθν με υπ.αρικμό  358/2017  απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ προμθκειϊν. 
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Τθν με υπϋαρικμό  271/2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ διενζργειασ 
και αξιολόγθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Τθν με αρ.μελζτθσ  3/2017  μζλετθ και τθν 112/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. του ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ του ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Τθν με υπ.αρικμό  13/2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ δαπανϊν και διάκεςθ 
πιςτϊςεων  

Τθν με υπ.αρικμό  455/2016  απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για ψιφιςθ προχπολογιςμό  εςόδων –
εξόδων του Διμου Νάουςασ. 

Οι  με αρ. αποφάςεισ     ΑΡΥ  87,88,89,91,92  δζςμευςθ  πίςτωςθσ . 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Τρίτθ 12-12-2017και ϊρα  17.00  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 
τθν  18-12-2017 θμζρα  Δευτζρα   και ϊρα  10.30. 

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 :50455 

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     

Οικονομικζσ θμεριςιεσ Εφθμερίδεσ 

4. Ναυτεμπορικι    5. Εφθμερίσ Δθμοπραςιϊν και Ρλειςτθριαςμϊν 

 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

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

 Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων  ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο  

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ 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 κακϋόλθ 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. 

  

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 Ι εωσ VI  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. 23274/4-10-2017   Ενιαία μελζτθ 

 τα ςχζδια  τθσ ςφμβαςθσ . 

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), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

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 δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 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 ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 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. 

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

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 Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι  γλϊςςα  χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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 Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 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.Σ.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.Φ.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 θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 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 
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ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

(ΡΑΑΤΘΜΑ  ΙΙI  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ) 

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 Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

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  

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 προυπολογιςμόσ ανευ ΦΡΑ. 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 ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΕΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΙΣ ΤΟΝ ΦΡΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΟΦΙΜΑ) 

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

50.290,20 502,90 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΘ 
ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

25.572,05 255,72 
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ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

22.145,00 221,45 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

19.500,00 195,00 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

18.972,50 189.72 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΩΣ ΕΙΔΟΣ 
ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.871,03 168,71 

ΟΜΑΔΑ 7 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ 

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

3.342,50 33,42 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΘ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

7.737,50 77,37 

ΟΜΑΔΑ 9 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΩΣ ΕΙΔΟΣ 
ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

2.196,50 21,96 

     

 
 

 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

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 
2.2.8 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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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 τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

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 Ιουλίου 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 Ιουνίου 
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 
τελεςίδικθ 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 κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

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

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

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν 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 όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
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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.  

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 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 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.  

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  
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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 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+  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα 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 Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, 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 . 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

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, 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 ΙΙ  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 

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.Ωσ 
εκπρόςωποσ  του οικονομικοφ φορζα (για τθν εφαρμογι του  άρκρου  79Α 4497/2017 )νοείται ο νόμιμοσ 
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εκπρόςωποσ αυτοφ  όπωσ  προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ του 
,κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ  ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ  ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ  ςυμβάςεων  ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία  ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

 

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:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

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 δικαιολογθτικά1: 

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 

                                                           
1
 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 Χάγθσ) 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.   

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  και υπεφκυνθ διλωςθ από τον προςωρινό ανάδοχο 
αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ όταν ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα 
ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ ( κφριεσ και επικουρικζσ) 

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 ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 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 καταλλθλόλθτασ 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. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο .  

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. 

ΒΒ.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 ΦΕΚ, 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 
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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 καταλόγουσ 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 VI του 
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. 

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 VΙτθσ Διακιρυξθσ [για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

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

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

*Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+ 
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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 (άρκρο 1.5.), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)»  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ 
Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

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 6 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 τθσ. 

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 χαρακτιρα, 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 ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε 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 ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, 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.  
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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 Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, 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 διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

 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 ΙΙ), 

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  
VI τθσ Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ 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 
βαςθ τιμισ  όπωσ ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Τιμζσ   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 ΦΡΑ) 
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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. 

Είδη με χαμηλότερη τιμή :  

Οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν ςυνολικι τιμι που 

προςφζρουν για κάκε ομάδα. 

Ραράδειγμα : 

Ο ςυμμετζχων κα προςφζρει ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ μονάδοσ (προ Φ.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 Φ.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 

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 του Διμου, 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 ςτο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του Διμου Νάουςασ )  

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ να ζχουν υπόψθ τουσ ότι μετά τθν  παραγωγι του οικονομικοφ 
αποτελζςματοσ από το ΕΣΘΔΘΣ  υπάρχει περίπτωςθ ανακολουκία ςε μερικά είδθ   ωσ προσ το 
ιςχφον κακεςτϊσ του ΦΡΑ τουσ . Σ’αυτι τθν περιπτωςθ   λαμβάνεται υπόψθ το ποςό ανευ ΦΡΑ 
το οποίο όμωσ  κα πρζπει να αποτυπϊνεται ςωςτά  ςτο  επιςυναπτόμενο ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ . Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.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)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
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(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 Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται 
τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ 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 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

 

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. 

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. (Χρόνοσ 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. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) 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) Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται,   

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, 
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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. 

Ι) προςφορά θ οποία δεν ζχει ςυμπλθρϊςει  τιμι ςε  όλα τα προςφερόμενα είδθ ανά ομάδα. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή 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 18-12-2017 τρεισ  εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 
10.30. 

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

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο 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) Θ αρμόδια Επιτροπι 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 όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

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 
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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 των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. Κατά 
των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, 10  θμερϊν (δζκα) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

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 
ψθφιακι 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. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 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 ζωσ 2.2.8 
(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.,  

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 κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
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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.   

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

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ( και όχι 
πριν  τθν λιξθ των προθγοφμενων ςυμβάςεων) εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 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] Δλζηάζεηο [πκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ] 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
ειδικισ φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου 
pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςυνάπτεται ςε μορφι pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και   επιςτρζφεται με 
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ μζςω τθσ 
λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.  
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Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV 
(άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 και τισ τροποποιιςεισ του. 

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. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

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 ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ για τισ ςυμβάςεισ  αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των  είκοςι χιλιάδων ευρϊ  (ανευ ΦΡΑ). 

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  ΙΙI  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 ΦΡΑ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ   μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

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 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

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.(αρκρο 130  παρ. 2 
και  3  του Ν.4412/2016.) 

Οι  κοινωνικζσ παράμετροι αφοροφν : 

α)Τθν απαςχόλθςθ εργαηομζνων που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ  του πλθκυςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ 
παρ. 4 του αρκρου  1 του Ν.4019/2011(Α 216) 

β)Τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ι και εργαςιακισ ζνταξθσ ατόμων που προζρχονται από ευπακείσ 
ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

γ) τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων  

δ) τθν προαγωγισ τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν. 
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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.. 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 του αρμοδίου οργάνου . 

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. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. 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 Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 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 ΦΡΑ, 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 ζκπτωτοσ  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, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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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 ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
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. (Χρόνοσ 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 αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει  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 και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο 
ςφμβαςθσ). 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 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 ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

 

 6.3.1 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 

 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 

 

ΑΘΟ 1 - Αντικείμενο Ρρομικειασ  

Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά : 

Τθν προμικεια 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. και 
το Διμο Νάουςασ  

 

ΑΘΟ 2 -  Σφνταξθ προςφορϊν - Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό υποβάλλοντασ προςφορά μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  Το τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αποτελεί 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν απόλυτα τα όςα περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι 

απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται.  

 

ΑΘΟ 3: - Τρόποσ διενζργειασ 

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με ανοικτι διαδικαςία   ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία και θ εκτζλεςθ προμικειασ κα γίνει με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ που κα εγκρίνει θ 
Οικονομικι Επιτροπι, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με  κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά  με βάςθ τθν τιμι . 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 

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

 Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον ΤΜΘΜΑΤΟΣ-(ΟΜΑΔΕΣ). 

 

ΑΘΟ 4 : Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Θ κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον εντόσ όρων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ και τθσ 

πρόςκλθςθσ  προμθκευτι και ο οποίοσ προςζφερε τθν χαμθλότερθ τιμι.  

ΑΘΟ 5: Σφμβαςθ 
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Μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, οι ανάδοχοι, είναι υποχρεωμζνοι να προςζλκουν 

ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, εντόσ  20 θμερϊν , προσ υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και να 

κατακζςουν τθν κατά το άρκρο 8.2 τθσ παροφςθσ, εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ.  

Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται µε βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και  περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ 

προμικειασ. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

 Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  

 Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 

 Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ  τιμιματοσ. 

 Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ 

και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

 

ΑΘΟ 6 Εγγυιςεισ 

6.1  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό υποβάλλοντασ προςφορά  εντόσ  του 

προχπολογιςμοφ για τθν εκάςτοτε ομάδα  Ο Διμοσ Νάουςασ διατθρεί το δικαίωμα να εκτελζςει τθν 

προμικεια εξ’ ολοκλιρου από ζνα προμθκευτι ι και με  9 προμθκευτζσ (εκάςτοτε ομάδα) 

Θ εγγφθςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ορίηεται ςε ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1 %) επί του ποςοφ του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και δίδεται με ιςόποςο γραμμάτιο 

του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ 

ςυντεταγμζνθσ με τον τφπο που ιςχφει για το Δθμόςιο και τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ που  ςυμμετζχει ςτο  διαγωνιςμό κατακζτει  εγγφθςθ  για τθν οποία υποβάλλει 

προςφορά και θ ιςχφσ τθσ πρζπει να είναι  τουλάχιςτον επί τριάντα  (30 ) θμζρεσ  μετά τθν λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ορίηει θ Διακιρυξθ.  

6.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του ανακθρυχκζντοσ ανάδοχου, αντικακίςταται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

δια τθσ προςκόμιςθσ εγγυιςεωσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθν οποία κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ, ορίηεται ςε ποςοςτό 5 τοισ 

εκατό (5%) του ςυμβατικοφ ποςοφ χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. κατά τα οριηόμενα ςτο 72  παρα. 1 β   του 

Ν.4412/2016  για τθν ομάδα ςτθν οποία αναδείχκθκε μειοδότθσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εγγυθτικι επιςτολι 

καλισ εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον μζχρι τθν παράδοςθ 

όλων των εκάςτοτε ποςοτιτων. 

Οι εγγυιςεισ γενικότερα εκδίδονται από πιςτωτικά Ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν μελϊν αυτό το 
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δικαίωμα, ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ εισ τθν Ελλθνικι. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ 

προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 

μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

ΑΘΟ 7 Χρόνοσ Εγγφθςθσ  

Ο προμθκευτισ εγγυάται µε τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα είδθ που κα προμθκεφςει κα 

ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των χαρακτθριςτικϊν και τθσ 

προςφοράσ και ότι κα είναι ςτο ςφνολό τουσ άριςτθσ ποιότθτασ καταςκευισ και κατάλλθλα από κάκε 

πλευρά για τθ χριςθ για τθν  οποία προορίηονται. 

Ο Διμοσ Νάουςασ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται 

οι παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 

αντικαταςτιςει φςτερα από αίτθςθ του Διμου το προμθκευόμενο είδοσ ι τμιμα αυτοφ (ανταλλακτικό- 

εξάρτθμα κ.λ.π.) το οποίο παρουςιάηει ςοβαρζσ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ, από τθν ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ του. 

Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου είδουσ ι τµιµατοσ αυτοφ και αποςτολισ  του 

νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον προµθκευτι. 

ΑΘΟ 8  Χρόνοσ παράδοςθσ  

Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και με τον ακόλουκο τρόπο για ζνα ζτοσ   

Αν με τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ τθσ ςφμβαςθσ δεν ζχει εξαντλθκεί (παραδοκεί) το ςφνολο των 

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ειδϊν, ο Διμοσ Νάουςασ ζχει το δικαίωμα να παρατείνει χρονικά τθ 

ςφμβαςθ μζχρι εξάντλθςθσ των ποςοτιτων, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ από υπαιτιότθτα του αναδόχου αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ 

προςφορά που ορίηει μεγαλφτερο χρόνο παράδοςθσ από αυτόν που ορίηεται ςτθ μελζτθ, κα απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ 

ΑΘΟ 9  Τιμι Ρροςφοράσ  

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

ΑΘΟ 10  Ραραλαβι – Ροιότθτα -Τρόποσ πλθρωμισ 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 και 208 του Ν.4412/162  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου 

Πλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου Νάουςασ. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται τμθματικά , μετά τθν παραλαβι των υπό 

προμικεια ειδϊν από τθν επιτροπι παραλαβισ και εφόςον αυτι  διαπιςτϊςει τθν αρτιότθτα των υπό 

προμικεια ειδϊν  ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα τουσ. 

Μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν, τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του προμθκευτι, 

τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν και τθν ολοκλιρωςθ κάκε νόμιμου ελζγχου από τθν 

Υπθρεςία του Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.  

Άρκρο 11  Ροινικζσ ριτρεσ - Ζκπτωςθ του αναδόχου 

Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε να υπογράψει τθ ςχετικι 

ςφμβαςθ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του 

και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν. 

Εάν γίνεται αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ και ο ανάδοχοσ δε ςυμμορφϊνεται  

προσ τισ εν γζνει υποχρεϊςεισ του, μπορεί να κθρυχκεί  ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία, µε 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου µε ςυνζπεια ολόκλθρο το ποςό τθσ εγγφθςθσ να καταπζςει υπζρ 

του Διμου. 

Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν εφόςον δεν παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον 

προβλεπόμενο ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε. 

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Διμου ι ςε ανωτζρα βία, θ προκεςμία 

παράδοςθσ παρατείνεται για τόςο χρόνο όςο κα διαρκεί το από υπαιτιότθτα του Διμου, ι από 

ανωτζρα βία- κϊλυμα. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. 

ΑΘΟ 12 Φόροι-τζλθ κλπ 

Πλεσ οι τιμζσ νοοφνται για είδθ παραδοτζα ελεφκερα από δαςμοφσ και τζλθ Θ  δαπάνθ  των  

δθμοςιεφςεων  και  τυχόν  επαναλθπτικϊν,  βαρφνει τον  ανάδοχο. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο. 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI –ΣΔΤΓ  

 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι 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: ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ :6204 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΔΘΜΑΧΙΑΣ  30  ΝΑΟΥΣΑ ΤΚ 59200 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΒΑΤΑΝΤΗΘ ΑΘΘΝΑ , ΛΑΡΑΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ , ΤΑΝΟΥΣΘΣ  ΓΕΩΓΙΟΣ+ 
- Τθλζφωνο: [2332350367,2332350328,2332350368] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www:naoussa.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [1500000-8 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *προμικειεσ + 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
*αρ.ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ …………….] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

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 *+ Πχι *+ 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) *……+ 
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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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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 *+ Πχι 

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) Ρροςδιορίςτε 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. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ 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 *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

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 *+Πχι 

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. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ 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 *+Πχι 
 
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).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο 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: 

Υπάρχει τελεςίδικθ 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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) Ρροςδιορίςτε 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 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«απηνθάζαξζε»)
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 *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ 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 
- Σε 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 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
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 *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι *+ Πχι 
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: 
- Ραρακζςτε 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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
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 *+ Πχι 
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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 ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον 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 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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 *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(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) Σε 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)Πςον 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) Το 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) Πςον 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: Τεχνικι 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):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ Ραραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν 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 *+ Πχι 
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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) Το 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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(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 *+ Πχι 
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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: Συςτιματα 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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ 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: 

Ρλθροί 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 *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ 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)+. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 Σε 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.  

Ρολφ 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
 Τα 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 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ 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
 Σφμφωνα 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
 Ππωσ 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). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (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 Ρρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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
 Ππωσ ορίηεται 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) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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xv

 Ππωσ ορίηεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ 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.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( 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
 Στθν 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
 Σθμειϊνεται 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
 Ππωσ 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 ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
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  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.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
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον 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 ΤΕΥΔ. 

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 ΤΕΥΔ 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
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό 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. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

1. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

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

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

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

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

Πξνο: 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ    ΔΠΗΣΟΛΖ    ΤΜΜΔΣΟΥΖ    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. 

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 ηξεηο (3) 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. 
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(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

2. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

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

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

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

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

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX) 

Πξνο: 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ   ΔΠΗΣΟΛΖ   ΚΑΛΖ  ΔΚΣΔΛΔΖ  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. 

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 ηξεηο (3) 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) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – ρέδηα ύκβαζεο  

 

 

 

 
ζχεδιο 

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ  (ΟΜΑΓΑ  1) 
 

     ηε Νάνπζα ζήκεξα ……….  201..  θαη ώξα …….κ.κ.,  

ηνπ Λόγγνπ Σνπξπάιε  , ζηε ΝΑΟΤΑ  νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ  

Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο  κε ΑΦΜ … θαη ε  

2…………….,  σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο …………………….,    δηεύζπλζε:  …………….  ΑΦΜ …………   

Γ.Ο.Τ……..  , πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «πξνκεζεπηήο », ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο: 

Ο πξώηνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, Μαιάθε Αζελά    , ελεξγώληαο κε ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηά ηεο σο 

πξόεδξνο  ηνπ Ν.Π., αλαζέηεη ζην δεύηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηελ πξνκήζεηα εηδώλ παληνπσιείνπ     γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ λεπίσλ  ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ  θαη κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 

    

ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ  CPV 1580000-6 ENΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

      Καζαξό πνζό    Πνζό κε ΦΠΑ  

     50.290,20 59.284,37 

 ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζύκβαζεο  θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Ν.Π.  ζε βάξνο ησλ Κ.Α. 15.6481.01,θαη  ΚΑ 15.6481.01   ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2018  θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ  2019 

  

ΟΜΑΓΑ 1 Πξνκήζεηα Δηδώλ Παληνπσιείνπ    

Α/Α 

Δίδνο 

Μ.Μ 
ΠΟΟ
ΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ/ΣΔΜ 

ΤΝΟΛ
ΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ  
13% 

ΦΠΑ 
23% 

ΤΝΟ
ΛΟ 
ΜΔ 

ΦΠΑ  

1 
Αιάηη (πιαζηηθή ζπζθεπαζία 
500 γξ.) 

ΣΔΜ. 
330   

   

2 
Αιεύξη θαξίλα (ράξηηλε 
ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ΣΔΜ. 
230   

   

3 
Αιεύξη ζίηνπ δηαθόξσλ 
ρξήζεσλ (ράξηηλε ζπζθεπαζία 
1000 γξ.) 

ΣΔΜ. 
45   

   

4 
Αξαθάο θαηεςπγκέλνο (ζπζθ. 
1000 γξ.) 

ΣΔΜ. 
150   

   

5 Απγά (κεζαία 53-63 γξ.) ΣΔΜ. 6600      

6 
Βαλίιηα άξσκα               (5 
ηεκ/θαθ) 

ΣΔΜ. 
70   
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7 
Γηανύξηη βξεθηθό ιεπθό - 
γεύζεηο 150γξ. 2ηεκ  

ΣΔΜ. 
750   

   

8 Γάθλε (ζπζθεπαζία 20 γξ.) ΣΔΜ. 20      

9 Γπόζκνο (ζπζθεπαζία 40 γξ.) ΣΔΜ. 30   
   

10 Διηέο ΚΗΛΟ 190      

11 
Εάραξε (ράξηηλε ζπζθεπαζία 
1.000 γξ.) 

ΣΔΜ. 
300   

   

12 
Επκαξηθά δηάθνξα ( ζπαγγέηη, 
θνθηό, Νν 3, θξηζαξάθη, θιπ. 
ζπζθ. 500 γξ.) 

ΣΔΜ. 
2000   

   

13 Καθάν (ζπζθεπαζία 125 γξ.) ΣΔΜ. 120      

14 Καλέιια μύιν ζαθνπιάθη 50γξ. ΣΔΜ. 10      

15 Καλέιια ζθόλε ζαθνπιάθη ΣΔΜ. 5      

16 Κύκηλν (θαθειάθη 50 γξ.) ΣΔΜ. 15      

17 

Μαξκειάδα (βάδν γπάιηλν 
ρσξίο ζπληεξεηηθά θαη 
ρξσζηηθέο νπζίεο) ζπζθ. 400 
γξ. 

ΣΔΜ. 

760   

   

18 
Μέιη αλζέσλ ή ζπκαξίζην 
(ζπζθ. 1000 γξ.) 

ΣΔΜ. 
182   

   

19 Ρεβύζηα (ζπζθ. 500 γξ.) ΣΔΜ. 410      

20 
Μπηζθόηα  νιηθήο άιεζεο 
(ζπζθ. 275 γξ.) 

ΣΔΜ. 
1050   

   

21 
Νηθάδεο θαιακπνθηνύ 
(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ΣΔΜ. 
310   

   

22 
Νηθάδεο νιηθήο αιέζεσο 
ζνθνιαηνύρεο (ζπζθεπαζία 
500 γξ.) 

ΣΔΜ. 
830   

   

23 Ξύδη (πιαζηηθή θηάιε 400 γξ.) ΣΔΜ. 300      

24 Πηπέξη (ζπζθ. 100γξ.) ΣΔΜ. 90      

25 
Σαρίλη κε θαθάν (ζπζθεπαζία 
1.000 γξ.) 

ΣΔΜ. 
280   

   

26 Ρίγαλε (ζπζθ. 50 γξ.) ΣΔΜ. 300      

27 θόλε νθνιαηνύρα 1000γξ ΣΔΜ. 65      

28 
Ρύδη (κπόλεη θίηξηλν) παθέην 
1000γξ. 

ΣΔΜ. 
340   

   

29 
Ρύδη ζνύπαο γιαζέ ή 
θαξνιίλα(παθέην 1000 γξ.) 

ΣΔΜ. 
370   

   

30 
Σνκαηάθηα νιόθιεξα 
απνθινησκέλα(ζπζθ. 1.000 
γξ.) 

ΣΔΜ. 
50   

   

31 Σνκαηνρπκόο (ζπζθ. 500 γξ.) ΣΔΜ. 1550      

32 
Σζαη ηνπ βνπλνύ (ζπζθ. ησλ 80 
gr.) 

ΣΔΜ. 
175   
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33 
Σπξί θαζέξη 40% πγξ. – 40% 
ιίπνο εγρώξην 

ΚΗΛΟ 
270   

   

34 
Σπξί θέηα εγρώξηα 56% - πγξ. 
– 43 % ιίπνο 

ΚΗΛΟ 
820   

   

35 
όδα θαγεηνύ ζπζθεπαζία  
1000γξ. 

ηεκ 
10   

   

36 
Φαθέο ςηιέο – ρνλδξέο (ζπζθ. 
500 γξ.) 

ΣΔΜ. 
630   

   

37 
Φαζόιηα μεξά κέηξηα (ζπζθ. 
500 γξ.) 

ΣΔΜ. 
680   

   

38 
Φπζηθόο ρπκόο θνθηέηι 
θξνύησλ(ζπζθ. 1 ιηη.) 

ΣΔΜ. 
2.150   

   

39 Σξαραλάο(ζπζθ. 500γξ.) ΣΔΜ. 320      

40 Υπινπίηεο (ζπζθ. 500γξ. ΣΔΜ. 330      

41 Αξαβνζηηέιαην (ζπζθ. 1  ιηη) ΣΔΜ. 130      

42 
Νεξό (ζπζθ. 6άδσλ κε 
κπνπθάιηα ηνπ 1,5 ιηη. 

ΣΔΜ. 
300   

   

43 
Φηδέο ςηιόο (ζπζθ. ησλ 250 
gr) 

ΣΔΜ. 
800   

   

44 
Φπηηθή καξγαξίλε  (ζπζθ. 
250gr.) 

ΣΔΜ. 
960   

   

45 
Υακνκήιη ζπζθ. 10 ηεκ ηνπ 1,5 
γξ. 

ΣΔΜ. 
40   

   

46 
Γηανύξηη ζηξαγγηζηό (ζπζθ. ηνπ 
1 θ.) 

ΣΔΜ. 
520   

   

47 
Φαξίλ ιαθηέ (ζπζθ. ησλ 400 
γξ.) 

ΣΔΜ. 
5   

   

48 
Μπηζθνηόθξεκα (ζπζθ. ησλ 
400 γξ.) 

ΣΔΜ. 
10   

   

49 Καξπδόςπρα ρύκα  θηια 2      

50 
Βνύηπξν αγειάδνο (ζπζθ. ησλ 
250 γξ.) 

ΣΔΜ. 
120   

   

51 
Γηανύξηη 
αγειαδηλό(ζπζθ.200γξ) 

ΣΔΜ. 
1650   

   

52 

Σνκαηνπνιηόο ζπκπ. ε 
θνλζέξβα  

410γξακκ. 

ΣΔΜ. 

100   

   

53 
Nηθάδεο βξώκεο  (ζπζθ. 
500γξ.) 

ΣΔΜ. 
30   

   

         

54 Πιεγνύξη  (ζπζθ. 500γξ) ΣΔΜ  500      

         

 ΤΝΟΛΟ        
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έλαξμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή από ………….   

κέρξη θαη …………..  ελώ ην Ν.Π.   δηαηεξεί δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο    κέρξη ηελ αλάδεημε  

λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη   θαηά ην ρξόλν 

ηεο παξάηαζεο   ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ   πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε  ………………… Ζ 

παξάηαζε απηή είλαη δπλαηή κεηά από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη ύζηεξα από ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο , από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν. Δπίζεο  ην  Ν.Π.  δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, είηε κε 

αύμεζε είηε κε κείσζή ηνπο, όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, 

δηαζθαιίδνληαο όηη ην θόζηνο ησλ πξνκεζεπόκελσλ πνζνηήησλ δελ ζα ππεξβαίλεη πνηέ ην ρξεκαηηθό 

πνζό ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Ζ ζύκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ  Πξνζώπνπ   ηζρύεη γηα έλα ρξόλν από ηελ ππνγξαθή ηεο.Ζ ζύκβαζε απηή 

κπνξεί λα παξαηαζεί ρξνληθά εθ' όζνλ α)είλαη απνδεθηό θαη από ηα δπν ζπκβαιιόκελα κέιε β)δελ 

ππάξρεη ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ θαη ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο ,γ) ην ρξνληθό δηάζηεκα δελ 

ππεξβαίλεη ην ρξνληθό όξην ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 

  

   

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν 

    Σα είδε ζα παξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Ν.Π.  παξνπζία ηεο ηξηκεινύο 
επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθνύ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ επηηξνπή νθείιεη λα ειέγμεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα 
ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ην δειηίν απνζηνιήο πνπ ζπλνδεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνγξάςνπλ ηα κέιε ηεο ην 
ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη απηό λα αλαθέξεηαη ξεηά 
θαζώο θαη ε εκεξνκελία παξάβαζεο, ην είδνο, ε κάξθα, ε πνηόηεηα θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ λνκίδεη ε 
επηηξνπή. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ είδνπο πνπ έρεη παξαγγείιεη ην 
Ννκηθό Πξόζσπν ή ηε κάξθα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 

Παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα.  

Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε.  

Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο.  
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Δθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη 

απνδεζκεύζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

    Ο  πξνκεζεπηήο  εγγπάηαη  κε  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζύκβαζεο  όηη  ηα είδε παληνπσιείνπ  πνπ  ζα πξνκεζεύζεη  

ζα  αληαπνθξίλνληαη  πιήξσο  πξνο  ηνπο  όξνπο  ησλ πξνδηαγξαθώλ,   ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ηεο πξνζθνξάο θαη 

όηη είλαη θαηάιιεια από θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

Σν Ν.Π.  δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη όηαλ δηαπηζηώζεη όηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ Ν.Π.  

θάζε πνζόηεηα πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, αθόηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεσλ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηό ηξνθίκσλ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. 

    Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ θαη απνζηνιήο ηνπ λένπ είδνπο ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ, ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα 

ζπλέπεηεο βιαβεξέο ζηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ από ηξνθηθή δειεηεξίαζε θαη γεληθά γηα θάζε 

παξαηεξνύκελε πεξίπησζε θαθήο πνηόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξνζθέξεη. ε πεξίπησζε 

ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνύ πέξαλ από ηηο ηπρόλ πνηληθέο επζύλεο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα 

επηβάιιεηαη δηνηθεηηθό πξόζηηκν αλάινγν κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο ππόζεζεο. 

Δπίζεο, αλαιακβάλεη ηα αληίζηνηρα έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη λνζειείαο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ηπρόλ ζα ππνζηνύλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο 

εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ - ελδηακέζσλ πξνζεζκηώλ 

ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ 

εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο 

επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη κπνξνύλ λα αλαθαινύληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αλ ηα είδε  πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

2. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. Ζ 

επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ν 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππό 

πξνκήζεηα πιηθνύ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο από ηελ 
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αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ν.Π.  θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πιεξσκήο από ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ -ηξνθίκσλ ζα 

γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ λ 4412/2016. 

 
Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο  θξαηήζεηο.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν 

Σα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  όπσο νξίδνληαη ζηελ  
ππ’αξηζκό . …….  δηαθήξπμε  θαη  ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία. Ζ  ηηκή ρξέσζεο θάζε είδνπο  είλαη 
ζπγθεθξηκέλε, όπσο αθξηβώο αλαγξάθεηαη  ζηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιιε ν πξνκεζεπηήο,  νπόηε είλαη 
δεζκεπηηθέο.  
 
     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκόδνληαη: 

 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 

 β)νη όξνη ηεο παξνύζαο θαη 

 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 

 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή  ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 
εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο 
ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 

Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιύλεηαη από ηα θαζ' ύιελ αξκόδηα Γηθαζηήξηα ζύκθσλα κε ην ειιεληθό 
νπζηαζηηθό θαη δηθνλνκηθό δίθαην. 

                                    ΑΡΘΡΟ  7ν 

Ο ρνξεγεηήο θαηέζεζε ηελ αξηζ. …………………….Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο ………………..ΣΡΑΠΔΕΑ 
……………………..., ……… πνζνύ     …………………………Δπξώ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 
ζύκβαζεο, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζην δηθαηνύρν κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 

 
Σν θείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο 

πνπ ππέγξαςαλ ηέζζεξα (4) όκνηα πξσηόηππα απηήο, από ηα νπνία ηξία (3) παξέκεηλαλ ζην Ν.Π.  θαη έλα 
(1) έιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

 

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  
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ζχεδιο 

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ  (ΟΜΑΓΑ  2) 
 

     ηε Νάνπζα ζήκεξα ……….  201..  θαη ώξα …….κ.κ.,  

ηνπ Λόγγνπ Σνπξπάιε  , ζηε ΝΑΟΤΑ  νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

  1.  ΑΘΖΝΑ ΜΑΛΑΚΖ    Πξόεδξνο ,       ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ  

Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο  κε ΑΦΜ … θαη ε  

2…………….,  σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο …………………….,    δηεύζπλζε:  …………….  ΑΦΜ …………   

Γ.Ο.Τ……..  , πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «πξνκεζεπηήο », ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο: 

Ο πξώηνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, Μαιάθε Αζελά    , ελεξγώληαο κε ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηά ηεο σο 

πξόεδξνο  ηνπ Ν.Π., αλαζέηεη ζην δεύηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηελ πξνκήζεηα εηδώλ νπσξνπσιείνπ    γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ λεπίσλ  ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ  θαη κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 

    

ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ  CPV 15300000-1 

      Καζαξό πνζό    Πνζό κε ΦΠΑ  

     25.572,05          28.896,47 

 Με πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) ………………..ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν 

δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ ηεο  Π.Δ. 

Ζκαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006 ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ε 

νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζύκβαζεο  θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Ν.Π.  ζε 

βάξνο ησλ Κ.Α. 15.6481.01,θαη  ΚΑ 15.6481.01   ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2018 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ  

2019. 

    

ΑΡΘΡΟ 1ν 

Έλαξμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή από ………….   

κέρξη θαη …………..  ελώ ην Ν.Π.   δηαηεξεί δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο    κέρξη ηελ αλάδεημε  

λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη   θαηά ην ρξόλν 

ηεο παξάηαζεο   ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ   πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε  ………………… Ζ 

παξάηαζε απηή είλαη δπλαηή κεηά από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη ύζηεξα από ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο , από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν. Δπίζεο  ην  Ν.Π.  δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, είηε κε 

αύμεζε είηε κε κείσζή ηνπο, όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, 

δηαζθαιίδνληαο όηη ην θόζηνο ησλ πξνκεζεπόκελσλ πνζνηήησλ δελ ζα ππεξβαίλεη πνηέ ην ρξεκαηηθό 

πνζό ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Ζ ζύκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ  Πξνζώπνπ   ηζρύεη γηα έλα ρξόλν από ηελ ππνγξαθή ηεο.Ζ ζύκβαζε απηή 

κπνξεί λα παξαηαζεί ρξνληθά εθ' όζνλ α)είλαη απνδεθηό θαη από ηα δπν ζπκβαιιόκελα κέιε β)δελ 

ππάξρεη ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ θαη ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο ,γ) ην ρξνληθό δηάζηεκα δελ 

ππεξβαίλεη ην ρξνληθό όξην ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 2
ν 

    Σα είδε ζα παξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Ν.Π.  παξνπζία ηεο ηξηκεινύο 
επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθνύ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ επηηξνπή νθείιεη λα ειέγμεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα 
ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ην δειηίν απνζηνιήο πνπ ζπλνδεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνγξάςνπλ ηα κέιε ηεο ην 
ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη απηό λα αλαθέξεηαη ξεηά 
θαζώο θαη ε εκεξνκελία παξάβαζεο, ην είδνο, ε κάξθα, ε πνηόηεηα θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ λνκίδεη ε 
επηηξνπή. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ είδνπο πνπ έρεη παξαγγείιεη ην 
Ννκηθό Πξόζσπν ή ηε κάξθα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 

Παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα.  

Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε.  

Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο.  

Δθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη 

απνδεζκεύζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

    Ο  πξνκεζεπηήο  εγγπάηαη  κε  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζύκβαζεο  όηη  ηα είδε νπσξνπσιείνπ   πνπ  ζα 

πξνκεζεύζεη  ζα  αληαπνθξίλνληαη  πιήξσο  πξνο  ηνπο  όξνπο  ησλ πξνδηαγξαθώλ,   ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ηεο 

πξνζθνξάο θαη όηη είλαη θαηάιιεια από θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

Σν Ν.Π.  δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη όηαλ δηαπηζηώζεη όηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ Ν.Π.  

θάζε πνζόηεηα πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, αθόηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεσλ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηό ηξνθίκσλ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. 

    Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ θαη απνζηνιήο ηνπ λένπ είδνπο ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ, ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα 

ζπλέπεηεο βιαβεξέο ζηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ από ηξνθηθή δειεηεξίαζε θαη γεληθά γηα θάζε 

παξαηεξνύκελε πεξίπησζε θαθήο πνηόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξνζθέξεη. ε πεξίπησζε 

ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνύ πέξαλ από ηηο ηπρόλ πνηληθέο επζύλεο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα 

επηβάιιεηαη δηνηθεηηθό πξόζηηκν αλάινγν κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο ππόζεζεο. 

Δπίζεο, αλαιακβάλεη ηα αληίζηνηρα έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη λνζειείαο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ηπρόλ ζα ππνζηνύλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο 

εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ - ελδηακέζσλ πξνζεζκηώλ 

ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ 

εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 
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γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο 

επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη κπνξνύλ λα αλαθαινύληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αλ ηα είδε  πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

2. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. Ζ 

επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ν 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππό 

πξνκήζεηα πιηθνύ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ν.Π.  θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πιεξσκήο από ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ -ηξνθίκσλ ζα 

γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ λ 4412/2016. 

 
Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο  θξαηήζεηο.  
 

ΑΡΘΡΟ 5
ν 

Σα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο νξίδνληαη ζηελ  ππ’αξηζκό 
. …….  δηαθήξπμε  θαη  ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία.  
     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκόδνληαη: 

 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 

 β)νη όξνη ηεο παξνύζαο θαη 

 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή  ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 
εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο 
ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 

Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιύλεηαη από ηα θαζ' ύιελ αξκόδηα Γηθαζηήξηα ζύκθσλα κε ην ειιεληθό 
νπζηαζηηθό θαη δηθνλνκηθό δίθαην. 

                                    ΑΡΘΡΟ  7ν 

Ο ρνξεγεηήο θαηέζεζε ηελ αξηζ. …………………….Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο ………………..ΣΡΑΠΔΕΑ 
……………………..., ……… πνζνύ     …………………………Δπξώ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 
ζύκβαζεο, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζην δηθαηνύρν κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 

 
Σν θείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο 

πνπ ππέγξαςαλ ηέζζεξα (4) όκνηα πξσηόηππα απηήο, από ηα νπνία ηξία (3) παξέκεηλαλ ζην Ν.Π.  θαη έλα 
(1) έιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  
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ζχεδιο 
ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ IXΘΤΟΠΩΛΔΗΟΤ  (ΟΜΑΓΑ  4) 

 

     ηε Νάνπζα ζήκεξα ……….  201..  θαη ώξα …….κ.κ.,  

ηνπ Λόγγνπ Σνπξπάιε  , ζηε ΝΑΟΤΑ  νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

  1.  ΑΘΖΝΑ ΜΑΛΑΚΖ    Πξόεδξνο ,       ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ  

Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο  κε ΑΦΜ … θαη ε  

2…………….,  σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο …………………….,    δηεύζπλζε:  …………….  ΑΦΜ …………   

Γ.Ο.Τ……..  , πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «πξνκεζεπηήο », ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο: 

Ο πξώηνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, Μαιάθε Αζελά    , ελεξγώληαο κε ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηά ηεο σο 

πξόεδξνο  ηνπ Ν.Π., αλαζέηεη ζην δεύηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηελ πξνκήζεηα εηδώλ ηρζηνπσιείνπ     γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ λεπίσλ  ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ  θαη κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 

    

Δηδε ηρζπνπσιείνπ  CPV 15211000-0 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

      Καζαξό πνζό   Πνζό ( κε ΦΠΑ 13%)  

     19.500,00               22.035,00 

 Με πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) ………………..ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν 

δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ ηεο  Π.Δ. 

Ζκαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006 ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ε 

νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζύκβαζεο  θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Ν.Π.  ζε 

βάξνο ησλ Κ.Α. 15.6481.01,θαη  ΚΑ 15.6481.01   ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2018 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ  

2019. 

  

     
ΑΡΘΡΟ 1ν 

Έλαξμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή από ………….   

κέρξη θαη …………..  ελώ ην Ν.Π.   δηαηεξεί δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο    κέρξη ηελ αλάδεημε  

λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη   θαηά ην ρξόλν 

ηεο παξάηαζεο   ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ   πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε  ………………… Ζ 

παξάηαζε απηή είλαη δπλαηή κεηά από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη ύζηεξα από ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο , από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν. Δπίζεο  ην  Ν.Π.  δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, είηε κε 

αύμεζε είηε κε κείσζή ηνπο, όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, 

δηαζθαιίδνληαο όηη ην θόζηνο ησλ πξνκεζεπόκελσλ πνζνηήησλ δελ ζα ππεξβαίλεη πνηέ ην ρξεκαηηθό 

πνζό ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Ζ ζύκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ  Πξνζώπνπ   ηζρύεη γηα έλα ρξόλν από ηελ ππνγξαθή ηεο .Ζ ζύκβαζε απηή 

κπνξεί λα παξαηαζεί ρξνληθά εθ' όζνλ α)είλαη απνδεθηό θαη από ηα δπν ζπκβαιιόκελα κέιε β)δελ 
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ππάξρεη ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ θαη ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο ,γ) ην ρξνληθό δηάζηεκα δελ 

ππεξβαίλεη ην ρξνληθό όξην ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 

  
        ΑΡΘΡΟ 2

ν 

    Σα είδε ζα παξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Ν.Π.  παξνπζία ηεο ηξηκεινύο 
επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθνύ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ επηηξνπή νθείιεη λα ειέγμεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα 
ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ην δειηίν απνζηνιήο πνπ ζπλνδεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνγξάςνπλ ηα κέιε ηεο ην 
ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη απηό λα αλαθέξεηαη ξεηά 
θαζώο θαη ε εκεξνκελία παξάβαζεο, ην είδνο, ε κάξθα, ε πνηόηεηα θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ λνκίδεη ε 
επηηξνπή. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ είδνπο πνπ έρεη παξαγγείιεη ην 
Ννκηθό Πξόζσπν ή ηε κάξθα. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 

Παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα.  

Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε.  

Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο.  

Δθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη 

απνδεζκεύζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

    Ο  πξνκεζεπηήο  εγγπάηαη  κε  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζύκβαζεο  όηη  ηα ςάξηα   πνπ  ζα πξνκεζεύζεη  ζα  

αληαπνθξίλνληαη  πιήξσο  πξνο  ηνπο  όξνπο  ησλ πξνδηαγξαθώλ,   ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ηεο πξνζθνξάο θαη όηη 

είλαη θαηάιιεια από θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

Σν Ν.Π.  δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη όηαλ δηαπηζηώζεη όηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ Ν.Π.  

θάζε πνζόηεηα ςαξηώλ  πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, αθόηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεσλ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηό ηξνθίκσλ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. 

    Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ θαη απνζηνιήο ηνπ λένπ είδνπο ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ, ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα 

ζπλέπεηεο βιαβεξέο ζηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ από ηξνθηθή δειεηεξίαζε θαη γεληθά γηα θάζε 

παξαηεξνύκελε πεξίπησζε θαθήο πνηόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξνζθέξεη. ε πεξίπησζε 

ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνύ πέξαλ από ηηο ηπρόλ πνηληθέο επζύλεο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα 

επηβάιιεηαη δηνηθεηηθό πξόζηηκν αλάινγν κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο ππόζεζεο. 

Δπίζεο, αλαιακβάλεη ηα αληίζηνηρα έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη λνζειείαο ησλ 

λεπίσλ θαη ππαιιήισλ  πνπ ηπρόλ ζα ππνζηνύλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Οη πνηληθέο ξήηξεο 

ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ - ελδηακέζσλ πξνζεζκηώλ 

ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ 

εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 
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β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο 

επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη κπνξνύλ λα αλαθαινύληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αλ ηα είδε  πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

2. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. Ζ 

επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην.      ΑΡΘΡΟ 4
ν 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππό 

πξνκήζεηα πιηθνύ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ν.Π.  θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πιεξσκήο από ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ -ηξνθίκσλ ζα 

γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ λ 4412/2016. 

 
Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο  θξαηήζεηο.  

ΑΡΘΡΟ 5
ν 

Σα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  όπσο νξίδνληαη ζηελ  
ππ’αξηζκό . …….  δηαθήξπμε  θαη  ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία.  
     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκόδνληαη: 

 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 

 β)νη όξνη ηεο παξνύζαο θαη 

 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή  ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 
εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο 
ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 

Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιύλεηαη από ηα θαζ' ύιελ αξκόδηα Γηθαζηήξηα ζύκθσλα κε ην ειιεληθό 
νπζηαζηηθό θαη δηθνλνκηθό δίθαην. 

 
Σν θείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο 

πνπ ππέγξαςαλ ηέζζεξα (4) όκνηα πξσηόηππα απηήο, από ηα νπνία ηξία (3) παξέκεηλαλ ζην Ν.Π.  θαη έλα 
(1) έιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  
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ζχεδιο 

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ KΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ  (ΟΜΑΓΑ  3) 
 

     ηε Νάνπζα ζήκεξα ……….  201..  θαη ώξα …….κ.κ.,  

ηνπ Λόγγνπ Σνπξπάιε  , ζηε ΝΑΟΤΑ  νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

  1.  ΑΘΖΝΑ ΜΑΛΑΚΖ    Πξόεδξνο ,       ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ  

Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο  κε ΑΦΜ … θαη ε  

2…………….,  σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο …………………….,    δηεύζπλζε:  …………….  ΑΦΜ …………   

Γ.Ο.Τ……..  , πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «πξνκεζεπηήο », ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο: 

Ο πξώηνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, Μαιάθε Αζελά    , ελεξγώληαο κε ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηά ηεο σο 

πξόεδξνο  ηνπ Ν.Π., αλαζέηεη ζην δεύηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θξενπσιείνπ    γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ λεπίσλ  ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ  θαη κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 

    

ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ CPV 15411110-6 ENΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

      Καζαξό πνζό   Πνζό  

        22.145,00        25.023,85 

 Με πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) ………………..ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν 

δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ ηεο  Π.Δ. 

Ζκαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006 ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ε 

νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζύκβαζεο  θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Ν.Π.  ζε 

βάξνο ησλ Κ.Α. 15.6481.01,θαη  ΚΑ 15.6481.01   ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2018  θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ  

2019    

ΑΡΘΡΟ 1ν 

Έλαξμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή από ………….   

κέρξη θαη …………..  ελώ ην Ν.Π.   δηαηεξεί δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο    κέρξη ηελ αλάδεημε  

λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη   θαηά ην ρξόλν 

ηεο παξάηαζεο   ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ   πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε  ………………… Ζ 

παξάηαζε απηή είλαη δπλαηή κεηά από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη ύζηεξα από ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο , από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν. Δπίζεο  ην  Ν.Π.  δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, είηε κε 

αύμεζε είηε κε κείσζή ηνπο, όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, 

δηαζθαιίδνληαο όηη ην θόζηνο ησλ πξνκεζεπόκελσλ πνζνηήησλ δελ ζα ππεξβαίλεη πνηέ ην ρξεκαηηθό 

πνζό ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Ζ ζύκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ  Πξνζώπνπ   ηζρύεη γηα έλα ρξόλν από ηελ ππνγξαθή ηεο .Ζ ζύκβαζε απηή 

κπνξεί λα παξαηαζεί ρξνληθά εθ' όζνλ α)είλαη απνδεθηό θαη από ηα δπν ζπκβαιιόκελα κέιε β)δελ 

ππάξρεη ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ θαη ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο ,γ) ην ρξνληθό δηάζηεκα δελ 

ππεξβαίλεη ην ρξνληθό όξην ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 2
ν 

    Σα είδε ζα παξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Ν.Π.  παξνπζία ηεο ηξηκεινύο 
επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθνύ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ επηηξνπή νθείιεη λα ειέγμεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα 
ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ην δειηίν απνζηνιήο πνπ ζπλνδεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνγξάςνπλ ηα κέιε ηεο ην 
ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη απηό λα αλαθέξεηαη ξεηά 
θαζώο θαη ε εκεξνκελία παξάβαζεο, ην είδνο, ε κάξθα, ε πνηόηεηα θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ λνκίδεη ε 
επηηξνπή. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ είδνπο πνπ έρεη παξαγγείιεη ην 
Ννκηθό Πξόζσπν ή ηε κάξθα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 

Παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα.  

Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε.  

Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο.  

Δθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη 

απνδεζκεύζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

    Ο  πξνκεζεπηήο  εγγπάηαη  κε  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζύκβαζεο  όηη  ηα θξέαηα  πνπ  ζα πξνκεζεύζεη  ζα  

αληαπνθξίλνληαη  πιήξσο  πξνο  ηνπο  όξνπο  ησλ πξνδηαγξαθώλ,   ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ηεο πξνζθνξάο θαη όηη 

είλαη θαηάιιεια από θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

Σν Ν.Π.  δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη όηαλ δηαπηζηώζεη όηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ Ν.Π.  

θάζε πνζόηεηα θξέαηνο πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, αθόηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεσλ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηό ηξνθίκσλ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. 

    Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ θαη απνζηνιήο ηνπ λένπ είδνπο ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ, ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα 

ζπλέπεηεο βιαβεξέο ζηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ από ηξνθηθή δειεηεξίαζε θαη γεληθά γηα θάζε 

παξαηεξνύκελε πεξίπησζε θαθήο πνηόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξνζθέξεη. ε πεξίπησζε 

ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνύ πέξαλ από ηηο ηπρόλ πνηληθέο επζύλεο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα 

επηβάιιεηαη δηνηθεηηθό πξόζηηκν αλάινγν κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο ππόζεζεο. 

Δπίζεο, αλαιακβάλεη ηα αληίζηνηρα έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη λνζειείαο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ηπρόλ ζα ππνζηνύλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο 

εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ - ελδηακέζσλ πξνζεζκηώλ 

ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ 

εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 
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γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο 

επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη κπνξνύλ λα αλαθαινύληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αλ ηα είδε  πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

2. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. Ζ 

επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 

       ΑΡΘΡΟ 4
ν 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππό 

πξνκήζεηα πιηθνύ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ν.Π.  θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πιεξσκήο από ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ -ηξνθίκσλ ζα 

γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ λ 4412/2016. 

 
Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο  θξαηήζεηο.  

ΑΡΘΡΟ 5
ν 

Σα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο νξίδνληαη ζηελ  ππ’αξηζκό 
. …….  δηαθήξπμε  θαη  ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία.  
     

ΑΡΘΡΟ  6o 

      Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκόδνληαη: 

 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 

 β)νη όξνη ηεο παξνύζαο θαη 

 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 

 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή  ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 
εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο 
ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 

Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιύλεηαη από ηα θαζ' ύιελ αξκόδηα Γηθαζηήξηα ζύκθσλα κε ην ειιεληθό 
νπζηαζηηθό θαη δηθνλνκηθό δίθαην. 

                                    ΑΡΘΡΟ  7ν 

Ο ρνξεγεηήο θαηέζεζε ηελ αξηζ. …………………….Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο ………………..ΣΡΑΠΔΕΑ 
……………………..., ……… πνζνύ     …………………………Δπξώ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 
ζύκβαζεο, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζην δηθαηνύρν κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 

 
Σν θείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο 

πνπ ππέγξαςαλ ηέζζεξα (4) όκνηα πξσηόηππα απηήο, από ηα νπνία ηξία (3) παξέκεηλαλ ζην Ν.Π.  θαη έλα 
(1) έιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  
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ζχεδιο 

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ AΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ    (ΟΜΑΓΑ  5) 
 

     ηε Νάνπζα ζήκεξα ……….  201..  θαη ώξα …….κ.κ.,  

ηνπ Λόγγνπ Σνπξπάιε  , ζηε ΝΑΟΤΑ  νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ  

Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο  κε ΑΦΜ … θαη ε  

2…………….,  σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο …………………….,    δηεύζπλζε:  …………….  ΑΦΜ …………   

Γ.Ο.Τ……..  , πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «πξνκεζεπηήο », ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο: 

Ο πξώηνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, Μαιάθε Αζελά    , ελεξγώληαο κε ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηά ηεο σο 

πξόεδξνο  ηνπ Ν.Π., αλαζέηεη ζην δεύηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηελ πξνκήζεηα εηδώλ αξηνπνηείνπ  θαη     γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ λεπίσλ  ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ  θαη κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 

    

Δίδε άξηνπ θαη δαραξνπιαζηηθήο, CPV: 15811000-6  ελδεηθηηθνύ πξνππνινγηζκνύ 

      Καζαξό πνζό   Πνζό ( κε ΦΠΑ)  

     17.393,50  20.206,69 

ΟΜΑΓΑ 5 Πξνκήζεηα Δηδώλ Αξηνπνηείνπ θαη Εαραξνπιαζηηθήο    

Α/Α Δίδνο Μ.Μ 
ΠΟΟΣΖ
ΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

/ΣΔΜ 

ΤΝΟΛΗ
ΚΖ 
ΣΗΜΖ 
ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ24% ΤΝΟΛ
Ο ΜΔ 
ΦΠΑ  

1 
ΑΡΣΟ (350 γξ.) 

ΣΔΜ 
10.500   

   

2 
ΣΟΤΡΔΚΗΑ  
(αηνκηθά) 

ΣΔΜ 
1.950   

   

3 
ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ  

ΣΔΜ. 
6500   

   

4 
ΣΑΦΤΓΟΨΩΜΟ 

ΣΔΜ. 
3000   

   

5 
ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝ
Α    

ΚΗΛΟ 
30   
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6 
ΚΟΤΡΑΜΠΗΔΓΔ    

ΚΗΛΟ 
30   

   

7 
ΒΑΗΛΟΠΗΣΔ    

ΚΗΛΟ 
30   

   

8 
ΚΑΡΑΜΔΛΔ 
(δειεδάθηα) 

ΚΗΛΟ 
110   

   

9 
Παγσηά  

ΚΗΛΑ  
30   

   

10 
νθνιαηεληα 
απγνπιαθηα 

ΚΗΛΑ 
30   

   

 
ΥΝΟΛΑ 

 
   

   

ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζύκβαζεο  θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Ν.Π.  ζε βάξνο ησλ Κ.Α. 15.6481.01,θαη  ΚΑ 15.6481.01   ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2018  θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ  2019. 

  

     
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έλαξμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή από ………….   

κέρξη θαη …………..  ελώ ην Ν.Π.   δηαηεξεί δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο    κέρξη ηελ αλάδεημε  

λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη   θαηά ην ρξόλν 

ηεο παξάηαζεο   ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ   πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε  ………………… Ζ 

παξάηαζε απηή είλαη δπλαηή κεηά από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη ύζηεξα από ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο , από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν. Δπίζεο  ην  Ν.Π.  δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, είηε κε 

αύμεζε είηε κε κείσζή ηνπο, όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, 

δηαζθαιίδνληαο όηη ην θόζηνο ησλ πξνκεζεπόκελσλ πνζνηήησλ δελ ζα ππεξβαίλεη πνηέ ην ρξεκαηηθό 

πνζό ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Ζ ζύκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ Ννκηθνύ  Πξνζώπνπ   ηζρύεη γηα έλα ρξόλν από ηελ ππνγξαθή ηεο .Ζ ζύκβαζε απηή κπνξεί λα 

παξαηαζεί ρξνληθά εθ' όζνλ α)είλαη απνδεθηό θαη από ηα δπν ζπκβαιιόκελα κέιε β)δελ ππάξρεη 

ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ θαη ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο ,γ) ην ρξνληθό δηάζηεκα δελ ππεξβαίλεη ην 

ρξνληθό όξην ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 

  
   
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

    Σα είδε ζα παξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Ν.Π.  παξνπζία ηεο ηξηκεινύο 
επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθνύ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ επηηξνπή νθείιεη λα ειέγμεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα 
ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ην δειηίν απνζηνιήο πνπ ζπλνδεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνγξάςνπλ ηα κέιε ηεο ην 
ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη απηό λα αλαθέξεηαη ξεηά 
θαζώο θαη ε εκεξνκελία παξάβαζεο, ην είδνο, ε κάξθα, ε πνηόηεηα θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ λνκίδεη ε 
επηηξνπή. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ είδνπο πνπ έρεη παξαγγείιεη ην 
Ννκηθό Πξόζσπν ή ηε κάξθα. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 

Παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα.  

Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε.  

Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο.  

Δθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη 

απνδεζκεύζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

    Ο  πξνκεζεπηήο  εγγπάηαη  κε  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζύκβαζεο  όηη  ηα είδε αξηνπνηείνπ  θαη δαραξνπιαζηηθήο    

πνπ  ζα πξνκεζεύζεη  ζα  αληαπνθξίλνληαη  πιήξσο  πξνο  ηνπο  όξνπο  ησλ πξνδηαγξαθώλ,   ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, 

θαη ηεο πξνζθνξάο θαη όηη είλαη θαηάιιεια από θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

Σν Ν.Π.  δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη όηαλ δηαπηζηώζεη όηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ Ν.Π.  

θάζε πνζόηεηα πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, αθόηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ 

δηαβεβαηώζεσλ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηό ηξνθίκσλ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. 

    Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ θαη απνζηνιήο ηνπ λένπ είδνπο ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ, ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα 

ζπλέπεηεο βιαβεξέο ζηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ από ηξνθηθή δειεηεξίαζε θαη γεληθά γηα θάζε 

παξαηεξνύκελε πεξίπησζε θαθήο πνηόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξνζθέξεη. ε πεξίπησζε 

ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνύ πέξαλ από ηηο ηπρόλ πνηληθέο επζύλεο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα 

επηβάιιεηαη δηνηθεηηθό πξόζηηκν αλάινγν κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο ππόζεζεο. 

Δπίζεο, αλαιακβάλεη ηα αληίζηνηρα έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη λνζειείαο ησλ 

λεπίσλ θαη ππαιιήισλ  πνπ ηπρόλ ζα ππνζηνύλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Οη πνηληθέο ξήηξεο 

ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ - ελδηακέζσλ πξνζεζκηώλ 

ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ 

εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο 

επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη κπνξνύλ λα αλαθαινύληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αλ ηα είδε  πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
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2. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. Ζ 

επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 

      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππό 

πξνκήζεηα πιηθνύ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ν.Π.  θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πιεξσκήο από ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ -ηξνθίκσλ ζα 

γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ λ 4412/2016. 

 
Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο  θξαηήζεηο.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

Σα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  όπσο νξίδνληαη ζηελ  
ππ’αξηζκό . …….  δηαθήξπμε  θαη  ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία. Ζ  ηηκή ρξέσζεο θάζε είδνπο  είλαη 
ζπγθεθξηκέλε, όπσο αθξηβώο αλαγξάθεηαη  ζηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιιε ν πξνκεζεπηήο,  νπόηε είλαη 
δεζκεπηηθέο.  
     

 ΑΡΘΡΟ  6o 

      Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκόδνληαη: 

 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 

 β)νη όξνη ηεο παξνύζαο θαη 

 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή  ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 
εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο 
ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 

Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιύλεηαη από ηα θαζ' ύιελ αξκόδηα Γηθαζηήξηα ζύκθσλα κε ην ειιεληθό 
νπζηαζηηθό θαη δηθνλνκηθό δίθαην. 

Σν θείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο 
πνπ ππέγξαςαλ ηέζζεξα (4) όκνηα πξσηόηππα απηήο, από ηα νπνία ηξία (3) παξέκεηλαλ ζην Ν.Π.  θαη έλα 
(1) έιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

 
 

ΟΙ ΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  
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ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΕΣΚΟΥ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (OMAΔΑ 6) 
 

     ηε Νάνπζα ζήκεξα                 θαη ώξα …….. π.κ.,  

ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα……………….., ζηε ΝΑΟΤΑ  νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

  1……………………..  Γήκαξρνο  Νάνπζαο   ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο, Γεκαξρίαο 30, Νάνπζα, Α.Φ.Μ. 998841450 – ΓΟΤ ΒΔΡΟΗΑ, 

  θαη   

2. ……………………………………………… 

  σο λόκηκνο εθπξόζσπνο θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Πξνέδξνπ & Γ/λνληνο ύκβνπινπ 

 ηεο δηεύζπλζε:   , πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «πξνκεζεπηήο », ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα 

εμήο: 

Ο πξώηνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, …………….., ελεξγώληαο κε ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηά ηνπ σο 

Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, αλαζέηεη ζην δεύηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηελ πξνκήζεηα Φξέζθνπ 

Παζηεξησκέλνπ Γάιαθηνο   γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ σο είδνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη κέρξη ηνπ 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 

Γάια θξέζθν παζηεξησκέλν CPV 15511000-3  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

      Καζαξό πνζό   Πνζό ( κε ΦΠΑ 13%)  

17.666 lit * 0,955€/lt     16.871,03  19.064,26 

ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Με ηηκή  …………. € ην ιίηξν   άλεπ ΦΠΑ    ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ε νπνία απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζύκβαζεο  θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  ζε 

βάξνο ησλ Κ.Α. 15.6063.0001, 20.6063.001, 30.6063.001, 35.6063.001, 45.6063.001  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ 2018   θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ  2019. 

       Καζαξό πνζό   Πνζό ( κε ΦΠΑ 13%)  

 

 

     
ΑΡΘΡΟ 1ν 

Έλαξμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή από ζήκεξα , 

…………… ,  κέρξη θαη ……………..  ελώ ν Γήκνο Νάνπζαο   δηαηεξεί δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο 

ζύκβαζεο    κέρξη ηελ αλάδεημε  λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο ζην κέηξν πνπ 

δελ ζα ππάξμεη   θαηά ην ρξόλν ηεο παξάηαζεο   ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ   πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 

………………… δηαθήξπμε  .Ζ παξάηαζε απηή είλαη δπλαηή κεηά από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξώλ θαη ύζηεξα από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο , από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν. Δπίζεο  ν 

Γήκνο Νάνπζαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, είηε κε αύμεζε είηε κε κείσζή ηνπο, όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, δηαζθαιίδνληαο όηη ην θόζηνο ησλ πξνκεζεπόκελσλ πνζνηήησλ δελ ζα 
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ππεξβαίλεη πνηέ ην ρξεκαηηθό πνζό ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Ζ ζύκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ  Ννκηθνύ  Πξνζώπνπ   ηζρύεη γηα έλα ρξόλν από ηελ 

ππνγξαθή ηεο.Ζ ζύκβαζε απηή κπνξεί λα παξαηαζεί ρξνληθά εθ' όζνλ α)είλαη απνδεθηό θαη από ηα δπν 

ζπκβαιιόκελα κέιε β)δελ ππάξρεη ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ θαη ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο ,γ) ην 

ρξνληθό δηάζηεκα δελ ππεξβαίλεη ην ρξνληθό όξην ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 

  
   

ΑΡΘΡΟ 2
ν 

    Σα είδε ζα παξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Γήκνπ Νάνπζαο παξνπζία ηεο 
ηξηκεινύο επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθνύ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ επηηξνπή νθείιεη λα ειέγμεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 
πνζόηεηα ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ην δειηίν απνζηνιήο πνπ ζπλνδεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνγξάςνπλ ηα 
κέιε ηεο ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη απηό λα 
αλαθέξεηαη ξεηά θαζώο θαη ε εκεξνκελία παξάβαζεο, ην είδνο, ε κάξθα, ε πνηόηεηα θαη θάζε άιιν ζηνηρείν 
πνπ λνκίδεη ε επηηξνπή. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
παξαγγείιεη ην Ννκηθό Πξόζσπν ή ηε κάξθα. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 

Παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα.  

Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε.  

Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο.  

Δθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη 

απνδεζκεύζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

    Ο  πξνκεζεπηήο  εγγπάηαη  κε  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζύκβαζεο  όηη  ην  θξέζθν παζηεξησκέλν γάια  πνπ  ζα 

πξνκεζεύζεη  ζα  αληαπνθξίλνληαη  πιήξσο  πξνο  ηνπο  όξνπο  ησλ πξνδηαγξαθώλ,   ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ηεο 

πξνζθνξάο θαη όηη είλαη θαηάιιεια από θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

Ο Γήκνο Νάνπζαο  δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη όηαλ δηαπηζηώζεη όηη παξαβηάδνληαη νη 

παξαπάλσ δηαβεβαηώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη ύζηεξα από αίηεζε 

ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  θάζε πνζόηεηα γάιαθηνο πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, αθόηνπ δηαπηζησζεί 

παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηώζεσλ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηό ηξνθίκσλ πνπ πξέπεη 

λα αληηθαηαζηαζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. 

    Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ θαη απνζηνιήο ηνπ λένπ είδνπο ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ, ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα 

ζπλέπεηεο βιαβεξέο ζηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ από ηξνθηθή δειεηεξίαζε θαη γεληθά γηα θάζε 

παξαηεξνύκελε πεξίπησζε θαθήο πνηόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξνζθέξεη. ε πεξίπησζε 

ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνύ πέξαλ από ηηο ηπρόλ πνηληθέο επζύλεο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα 

επηβάιιεηαη δηνηθεηηθό πξόζηηκν αλάινγν κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο ππόζεζεο. 

Δπίζεο, αλαιακβάλεη ηα αληίζηνηρα έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη λνζειείαο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ηπρόλ ζα ππνζηνύλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο 

εμήο: 
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α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ - ελδηακέζσλ πξνζεζκηώλ 

ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ 

εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ  πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο 

επηβαιιόκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη κπνξνύλ λα αλαθαινύληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλ ηα είδε  πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

2. Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ. Ζ 

επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 

     ΑΡΘΡΟ 4
ν 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππό 

πξνκήζεηα πιηθνύ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνπ ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πιεξσκήο από ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ -

ηξνθίκσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ λ 4412/2016. 

 
Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο  θξαηήζεηο.  
 

ΑΡΘΡΟ 5
ν 

Σα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο νξίδνληαη ζηελ  ππ’αξηζκό 
…………………… δηαθήξπμε  θαη  ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία. Ζ  ηηκή ρξέσζεο θάζε είδνπο  είλαη 
ζπγθεθξηκέλε, όπσο αθξηβώο αλαγξάθεηαη  ζηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιιε ν πξνκεζεπηήο,  νπόηε είλαη 
δεζκεπηηθέο.  
     

ΑΡΘΡΟ  6o 

      Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκόδνληαη: 

 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 

 β)νη όξνη ηεο παξνύζαο θαη 

 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή  ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 
εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο 
ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 
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Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιύλεηαη από ηα θαζ' ύιελ αξκόδηα Γηθαζηήξηα ζύκθσλα κε ην ειιεληθό 

νπζηαζηηθό θαη δηθνλνκηθό δίθαην. 

Σν θείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο 
πνπ ππέγξαςαλ ηέζζεξα (4) όκνηα πξσηόηππα απηήο, από ηα νπνία ηξία (3) παξέκεηλαλ ζην Γήκν Νάνπζαο  
θαη έλα (1) έιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

OI ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

          Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                               Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  
 

  
ζχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΕΣΚΟΥ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΟΜΑΔΑ  7) 
 

     Σηε Νάνπζα ζήκεξα ……….  201..  θαη ώξα …….κ.κ.,  

Σηνπ Λόγγνπ Τνπξπάιε  , ζηε ΝΑΟΥΣΑ  νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του  
Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ  με ΑΦΜ … και θ  
2…………….,  σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο …………………….,    διεφκυνςθ:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που κα αποκαλείται παρακάτω «προμθκευτισ », ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα εξισ: 

Ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, Μαλάκθ Ακθνά    , ενεργϊντασ με τθν παραπάνω ιδιότθτά τθσ 
ωσ πρόεδροσ  του Ν.Ρ., ανακζτει ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, τθν προμικεια Φρζςκου 
Ραςτεριωμζνου Γάλακτοσ   για τισ ανάγκεσ των παιδικϊν ςτακμϊν  και μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ 

    

Γάλα φρζςκο παςτεριωμζνο CPV 15511000-3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Κακαρό ποςό   Ροςό ( με ΦΡΑ 13%)  

     3.342,50   3.777,03 

 Με τιμι  ….. το λίτρο   άνευ ΦΡΑ    ςφμφωνα με τθν προςφορά του θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ ςφμβαςθσ  και κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ του Ν.Ρ.  ςε βάροσ των Κ.Α. 15.6481.00   
και 15.6481.01 του προχπολογιςμοφ του 2018  και τουσ αντίςτοιχουσ του  2019. 

       ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έλαξμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή από ………….   

κέρξη θαη …………..  ελώ ην Ν.Π.   δηαηεξεί δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο    κέρξη ηελ αλάδεημε  

λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη   θαηά ην ρξόλν 

ηεο παξάηαζεο   ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ   πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε  ………………… Η 

παξάηαζε απηή είλαη δπλαηή κεηά από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη ύζηεξα από ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο , από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν. Επίζεο  ην  Ν.Π.  δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, είηε κε 

αύμεζε είηε κε κείσζή ηνπο, όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, 

δηαζθαιίδνληαο όηη ην θόζηνο ησλ πξνκεζεπόκελσλ πνζνηήησλ δελ ζα ππεξβαίλεη πνηέ ην ρξεκαηηθό 

πνζό ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Θ ςφμβαςθ για τθν προμικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ των 



 

Σελίδα 88 

                                                                                                                                                                                                 

υπθρεςιϊν του Νομικοφ  Ρροςϊπου   ιςχφει για ζνα χρόνο από τθν υπογραφι τθσ .Θ ςφμβαςθ αυτι 

μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζλθ β)δεν 

υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα δεν 

υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

         ΑΡΘΡΟ 2ο 

    Τα είδε ζα παξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Ν.Π.  παξνπζία ηεο ηξηκεινύο 

επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθνύ ηνπ Τκήκαηνο. Η επηηξνπή νθείιεη λα ειέγμεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 

πνζόηεηα ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ην δειηίν απνζηνιήο πνπ ζπλνδεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνγξάςνπλ 

ηα κέιε ηεο ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο. Σε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη απηό 

λα αλαθέξεηαη ξεηά θαζώο θαη ε εκεξνκελία παξάβαζεο, ην είδνο, ε κάξθα, ε πνηόηεηα θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν πνπ λνκίδεη ε επηηξνπή. Επίζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη παξαγγείιεη ην Ννκηθό Πξόζσπν ή ηε κάξθα. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  

Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.  

Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  

Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

    Ο  προμθκευτισ  εγγυάται  με  τθν  υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ  ότι  το  φρζςκο παςτεριωμζνο γάλα  που  κα 

προμθκεφςει  κα  ανταποκρίνονται  πλιρωσ  προσ  τουσ  όρουσ  των προδιαγραφϊν,   των χαρακτθριςτικϊν, και τθσ 

προςφοράσ και ότι είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. 

Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 

διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ ν’ αντικαταςτιςει φςτερα από αίτθςθ του Ν.Ρ.  

κάκε ποςότθτα γάλακτοσ που προμικευςε, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, αφότου διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω 

διαβεβαιϊςεων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι πωσ το μζγιςτο ποςοςτό τροφίμων που πρζπει να αντικαταςτακεί δεν κα 

υπερβαίνει το 5% τθσ αναλθφκείςθσ προμικειασ. 

    Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι των ακατάλλθλων τροφίμων και αποςτολισ του νζου είδουσ ςε 

αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. Ο προμθκευτισ ευκφνεται για 

ςυνζπειεσ βλαβερζσ ςτθν υγεία των  νθπίων  και των  υπαλλιλων από τροφικι δθλθτθρίαςθ και 

γενικά για κάκε παρατθροφμενθ περίπτωςθ κακισ ποιότθτασ των τροφίμων που προςφζρει. Σε 

περίπτωςθ τζτοιου περιςτατικοφ πζραν από τισ τυχόν ποινικζσ ευκφνεσ του προμθκευτι, κα 

επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ανάλογο με τθ ςοβαρότθτα τθσ υπόκεςθσ. 

Επίςθσ, αναλαμβάνει τα αντίςτοιχα ζξοδα ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ και νοςθλείασ των 

νθπίων και των  υπαλλιλων που τυχόν κα υποςτοφν τροφικι δθλθτθρίαςθ. Οι ποινικζσ ριτρεσ 

υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν - ενδιαμζςων 
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προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. των ειδϊν  που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5%, χωρίσ Φ.Ρ.Α. επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν  που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 

επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μποροφν να ανακαλοφνται με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αν τα είδθ  που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ 

προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

2. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται και ςυμψθφίηεται με τθν αμοιβι του αναδόχου. Θ 

επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο.     ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππό 

πξνκήζεηα πιηθνύ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ν.Π.  θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πιεξσκήο από ηνλ Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν -τροφίμων κα 

γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο  θξαηήζεηο.  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Τα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  όπσο νξίδνληαη ζηελ  

ππ’αξηζκό . …….  δηαθήξπμε  θαη  ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία. Η  ηηκή ρξέσζεο θάζε είδνπο  είλαη 

ζπγθεθξηκέλε, όπσο αθξηβώο αλαγξάθεηαη  ζηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιιε ν πξνκεζεπηήο,  νπόηε είλαη 

δεζκεπηηθέο.  

      ΑΘΟ  6o 
      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
εξωδικαςτικι επίλυςθ των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ 
ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το 
ελλθνικό ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο. 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ 
που υπζγραψαν τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Ν.Ρ.  και ζνα 
(1) ζλαβε ο προμθκευτισ. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
Η ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  
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ζχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ EΛΑΙΟΛΑΔΟΥ   (ΟΜΑΔΑ  8) 
 

     Σηε Νάνπζα ζήκεξα ……….  201..  θαη ώξα …….κ.κ.,  

Σηνπ Λόγγνπ Τνπξπάιε  , ζηε ΝΑΟΥΣΑ  νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του  
Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ  με ΑΦΜ … και θ  

2…………….,  σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο …………………….,    διεφκυνςθ:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που κα αποκαλείται παρακάτω «προμθκευτισ », ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα εξισ: 

Ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, Μαλάκθ Ακθνά    , ενεργϊντασ με τθν παραπάνω ιδιότθτά τθσ 
ωσ πρόεδροσ  του Ν.Ρ., ανακζτει ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, τθν προμικεια ελαιόλαδου   για τισ 
ανάγκεσ των νθπίων  των παιδικϊν ςτακμϊν  και μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ 

    

Ελαιόλαδο CPV 15411110-6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Κακαρό ποςό   Ροςό ( με ΦΡΑ)  

        7.737,50  8.743,38 

 Με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί ηνηο εθαηό (%) ………………..ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε 
ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν 
δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Γελ. Δ/λζεο Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνύ ηεο  Π.Ε. 
Ηκαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006 ςφμφωνα με τθν προςφορά του θ 
οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ  και κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ του Ν.Ρ.  
ςε βάροσ των Κ.Α. 15.6481.01,και  ΚΑ 15.6481.01   του προχπολογιςμοφ του 2018  και τουσ αντίςτοιχουσ 
του  2019 

  

     

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έλαξμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή από ………….   

κέρξη θαη …………..  ελώ ην Ν.Π.   δηαηεξεί δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο    κέρξη ηελ αλάδεημε  

λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη   θαηά ην ρξόλν 

ηεο παξάηαζεο   ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ   πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε  ………………… Η 

παξάηαζε απηή είλαη δπλαηή κεηά από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη ύζηεξα από ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο , από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν. Επίζεο  ην  Ν.Π.  δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, είηε κε 

αύμεζε είηε κε κείσζή ηνπο, όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, 

δηαζθαιίδνληαο όηη ην θόζηνο ησλ πξνκεζεπόκελσλ πνζνηήησλ δελ ζα ππεξβαίλεη πνηέ ην ρξεκαηηθό 
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πνζό ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Θ ςφμβαςθ για τθν προμικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν του Νομικοφ  Ρροςϊπου   ιςχφει για ζνα χρόνο από τθν υπογραφι τθσ.Θ ςφμβαςθ αυτι 

μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζλθ β)δεν 

υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα δεν 

υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

  

   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

    Τα είδε ζα παξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Ν.Π.  παξνπζία ηεο ηξηκεινύο 

επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθνύ ηνπ Τκήκαηνο. Η επηηξνπή νθείιεη λα ειέγμεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 

πνζόηεηα ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ην δειηίν απνζηνιήο πνπ ζπλνδεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνγξάςνπλ 

ηα κέιε ηεο ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο. Σε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη απηό 

λα αλαθέξεηαη ξεηά θαζώο θαη ε εκεξνκελία παξάβαζεο, ην είδνο, ε κάξθα, ε πνηόηεηα θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν πνπ λνκίδεη ε επηηξνπή. Επίζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη παξαγγείιεη ην Ννκηθό Πξόζσπν ή ηε κάξθα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  

Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.  

Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  

Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

    Ο  προμθκευτισ  εγγυάται  με  τθν  υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ  ότι  το  ελαιόλαδο  που  κα προμθκεφςει  κα  

ανταποκρίνονται  πλιρωσ  προσ  τουσ  όρουσ  των προδιαγραφϊν,   των χαρακτθριςτικϊν, και τθσ προςφοράσ και 

ότι είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. 

Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 

διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ ν’ αντικαταςτιςει φςτερα από αίτθςθ του Ν.Ρ.  

κάκε ποςότθτα ελαιόλαδου που προμικευςε, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, αφότου διαπιςτωκεί παράβαςθ των 

παραπάνω διαβεβαιϊςεων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι πωσ το μζγιςτο ποςοςτό τροφίμων που πρζπει να 

αντικαταςτακεί δεν κα υπερβαίνει το 5% τθσ αναλθφκείςθσ προμικειασ. 

    Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι των ακατάλλθλων τροφίμων και αποςτολισ του νζου είδουσ ςε 

αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. Ο προμθκευτισ ευκφνεται για 

ςυνζπειεσ βλαβερζσ ςτθν υγεία των υπαλλιλων από τροφικι δθλθτθρίαςθ και γενικά για κάκε 

παρατθροφμενθ περίπτωςθ κακισ ποιότθτασ των τροφίμων που προςφζρει. Σε περίπτωςθ 

τζτοιου περιςτατικοφ πζραν από τισ τυχόν ποινικζσ ευκφνεσ του προμθκευτι, κα επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο ανάλογο με τθ ςοβαρότθτα τθσ υπόκεςθσ. 
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Επίςθσ, αναλαμβάνει τα αντίςτοιχα ζξοδα ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ και νοςθλείασ των 

υπαλλιλων που τυχόν κα υποςτοφν τροφικι δθλθτθρίαςθ. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ 

εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν - ενδιαμζςων 

προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. των ειδϊν  που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5%, χωρίσ Φ.Ρ.Α. επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν  που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 

επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μποροφν να ανακαλοφνται με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αν τα είδθ  που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ 

προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

2. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται και ςυμψθφίηεται με τθν αμοιβι του αναδόχου. Θ 

επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

                   ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππό 

πξνκήζεηα πιηθνύ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ν.Π.  θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πιεξσκήο από ηνλ Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν -τροφίμων κα 

γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο  θξαηήζεηο.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Τα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  όπσο νξίδνληαη ζηελ  

ππ’αξηζκό . …….  δηαθήξπμε  θαη  ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία.  

     

 ΑΘΟ  6o 

      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 



 

Σελίδα 93 

                                                                                                                                                                                                 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 

εξωδικαςτικι επίλυςθ των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ 
ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το 
ελλθνικό ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο. 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ 
που υπζγραψαν τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Ν.Ρ.  και ζνα 
(1) ζλαβε ο προμθκευτισ. 

 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

          

 
ζχεδιο 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΕΣΚΟΥ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΟΜΑΔΑ  9) 
 

     Σηε Νάνπζα ζήκεξα ……….  201..  θαη ώξα …….κ.κ.,  

Σηνπ Λόγγνπ Τνπξπάιε  , ζηε ΝΑΟΥΣΑ  νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

  1.  ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΗ    Πρόεδρος ,       ενεργϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του  
Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ  με ΑΦΜ … και θ  
2…………….,  σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο …………………….,    διεφκυνςθ:  …………….  ΑΦΜ …………   
Δ.Ο.Υ……..  , που κα αποκαλείται παρακάτω «προμθκευτισ », ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα εξισ: 

Ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, Μαλάκθ Ακθνά    , ενεργϊντασ με τθν παραπάνω ιδιότθτά τθσ 
ωσ πρόεδροσ  του Ν.Ρ., ανακζτει ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, τθν προμικεια Φρζςκου 
Ραςτεριωμζνου Γάλακτοσ   για τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ και μζχρι του 
ςυνολικοφ ποςοφ 

    

Γάλα φρζςκο παςτεριωμζνο CPV 15511000-3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Κακαρό ποςό   Ροςό ( με ΦΡΑ 13%)  

        2.231,00  2.521,03 

 Με τιμι  ….. το λίτρο   άνευ ΦΡΑ    ςφμφωνα με τθν προςφορά του θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ ςφμβαςθσ  και κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ του Ν.Ρ.  ςε βάροσ των Κ.Α. 15.6063  του 
προχπολογιςμοφ του 2018  και τουσ αντίςτοιχουσ του  2019. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Έλαξμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή από ………….   

κέρξη θαη …………..  ελώ ην Ν.Π.   δηαηεξεί δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο    κέρξη ηελ αλάδεημε  

λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη   θαηά ην ρξόλν 

ηεο παξάηαζεο   ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ   πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε  ………………… Η 

παξάηαζε απηή είλαη δπλαηή κεηά από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη ύζηεξα από ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο , από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν. Επίζεο  ην  Ν.Π.  δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε, είηε κε 

αύμεζε είηε κε κείσζή ηνπο, όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, 

δηαζθαιίδνληαο όηη ην θόζηνο ησλ πξνκεζεπόκελσλ πνζνηήησλ δελ ζα ππεξβαίλεη πνηέ ην ρξεκαηηθό 

πνζό ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Θ ςφμβαςθ για τθν προμικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν του Νομικοφ  Ρροςϊπου   ιςχφει για ζνα χρόνο από τθν υπογραφι τθσ.Θ ςφμβαςθ αυτι 

μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζλθ β)δεν 

υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα δεν 

υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

  

   

ΑΡΘΡΟ 2ο 

    Τα είδε ζα παξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Ν.Π.  παξνπζία ηεο ηξηκεινύο 

επηηξνπήο παξαιαβήο πιηθνύ ηνπ Τκήκαηνο. Η επηηξνπή νθείιεη λα ειέγμεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 

πνζόηεηα ησλ εηδώλ ζύκθσλα κε ην δειηίν απνζηνιήο πνπ ζπλνδεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνγξάςνπλ 

ηα κέιε ηεο ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο. Σε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη απηό 

λα αλαθέξεηαη ξεηά θαζώο θαη ε εκεξνκελία παξάβαζεο, ην είδνο, ε κάξθα, ε πνηόηεηα θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν πνπ λνκίδεη ε επηηξνπή. Επίζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη παξαγγείιεη ην Ννκηθό Πξόζσπν ή ηε κάξθα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  

Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.  

Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  

Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

    Ο  προμθκευτισ  εγγυάται  με  τθν  υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ  ότι  το  φρζςκο παςτεριωμζνο γάλα  που  κα 

προμθκεφςει  κα  ανταποκρίνονται  πλιρωσ  προσ  τουσ  όρουσ  των προδιαγραφϊν,   των χαρακτθριςτικϊν, και τθσ 

προςφοράσ και ότι είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. 
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Το Ν.Ρ.  διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 

διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ ν’ αντικαταςτιςει φςτερα από αίτθςθ του Ν.Ρ.  

κάκε ποςότθτα γάλακτοσ που προμικευςε, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, αφότου διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω 

διαβεβαιϊςεων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι πωσ το μζγιςτο ποςοςτό τροφίμων που πρζπει να αντικαταςτακεί δεν κα 

υπερβαίνει το 5% τθσ αναλθφκείςθσ προμικειασ. 

    Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι των ακατάλλθλων τροφίμων και αποςτολισ του νζου είδουσ ςε 

αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. Ο προμθκευτισ ευκφνεται για 

ςυνζπειεσ βλαβερζσ ςτθν υγεία των υπαλλιλων από τροφικι δθλθτθρίαςθ και γενικά για κάκε 

παρατθροφμενθ περίπτωςθ κακισ ποιότθτασ των τροφίμων που προςφζρει. Σε περίπτωςθ 

τζτοιου περιςτατικοφ πζραν από τισ τυχόν ποινικζσ ευκφνεσ του προμθκευτι, κα επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο ανάλογο με τθ ςοβαρότθτα τθσ υπόκεςθσ. 

Επίςθσ, αναλαμβάνει τα αντίςτοιχα ζξοδα ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ και νοςθλείασ των 

υπαλλιλων που τυχόν κα υποςτοφν τροφικι δθλθτθρίαςθ. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ 

εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν - ενδιαμζςων 

προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. των ειδϊν  που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5%, χωρίσ Φ.Ρ.Α. επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν  που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 

επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μποροφν να ανακαλοφνται με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αν τα είδθ  που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ 

προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

2. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται και ςυμψθφίηεται με τθν αμοιβι του αναδόχου. Θ 

επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

      ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε εμόθιεζε ηνπ πνζνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππό 

πξνκήζεηα πιηθνύ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ν.Π.  θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πιεξσκήο από ηνλ Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν -τροφίμων κα 

γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Τνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο  θξαηήζεηο.  

ΑΡΘΡΟ 5ο 
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Τα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο νξίδνληαη ζηελ  

ππ’αξηζκό . …….  δηαθήξπμε  θαη  ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία. Η  ηηκή ρξέσζεο θάζε είδνπο  είλαη 

ζπγθεθξηκέλε, όπσο αθξηβώο αλαγξάθεηαη  ζηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιιε ν πξνκεζεπηήο,  νπόηε είλαη 

δεζκεπηηθέο.  
      ΑΘΟ  6o 
      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται: 

 α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 

 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 

 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
εξωδικαςτικι επίλυςθ των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ 
ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το 
ελλθνικό ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο. 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ 
που υπζγραψαν τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Ν.Ρ.  και ζνα 
(1) ζλαβε ο προμθκευτισ. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

 
 

 

 

                                  

 

 

            

 

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 

 

ΟΜΑΔΑ 1 Ρρομικεια Ειδϊν Ραντοπωλείου    

Α/Α 

Είδοσ 

Μ.Μ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 
ΦΡΑ/ΤΕΜ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΡΑ 

ΦΡΑ  
13% 

ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΡΑ  

1 
Αλάτι (πλαςτικι ςυςκευαςία 500 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
330   

   

2 
Αλεφρι φαρίνα (χάρτινθ 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
230   

   

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

ΤΕΜ. 
45   

   

4 
Αρακάσ κατεψυγμζνοσ (ςυςκ. 
1000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
150   

   

5 Αυγά (μεςαία 53-63 γρ.) ΤΕΜ. 6600      

6 
Βανίλια άρωμα               (5 
τεμ/φακ) 

ΤΕΜ. 
70   

   

7 
Γιαοφρτι βρεφικό λευκό - γεφςεισ 
150γρ. 2τεμ  

ΤΕΜ. 
750   

   

8 Δάφνθ (ςυςκευαςία 20 γρ.) ΤΕΜ. 20      

9 Δυόςμοσ (ςυςκευαςία 40 γρ.) ΤΕΜ. 30   
   

10 Ελιζσ ΚΙΛΟ 190      

11 
Ηάχαρθ (χάρτινθ ςυςκευαςία 
1.000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
300   
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12 
Ηυμαρικά διάφορα ( ςπαγγζτι, 
κοφτό, Νο 3, κρικαράκι, κλπ. 
ςυςκ. 500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
2000   

   

13 Κακάο (ςυςκευαςία 125 γρ.) ΤΕΜ. 120      

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. 
760   

   

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

ΤΕΜ. 
182   

   

19 εβφκια (ςυςκ. 500 γρ.) ΤΕΜ. 410      

20 
Μπιςκότα  ολικισ άλεςθσ (ςυςκ. 
275 γρ.) 

ΤΕΜ. 
1050   

   

21 
Νιφάδεσ καλαμποκιοφ 
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

ΤΕΜ. 
310   

   

22 
Νιφάδεσ ολικισ αλζςεωσ 
ςοκολατοφχεσ (ςυςκευαςία 500 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
830   

   

23 Ξφδι (πλαςτικι φιάλθ 400 γρ.) ΤΕΜ. 300      

24 Ριπζρι (ςυςκ. 100γρ.) ΤΕΜ. 90      

25 
Ταχίνι με κακάο (ςυςκευαςία 
1.000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
280   

   

26 ίγανθ (ςυςκ. 50 γρ.) ΤΕΜ. 300      

27 Σκόνθ Σοκολατοφχα 1000γρ ΤΕΜ. 65      

28 
φηι (μπόνετ κίτρινο) πακζτο 
1000γρ. 

ΤΕΜ. 
340   

   

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

ΤΕΜ. 
370   

   

30 
Τοματάκια ολόκλθρα 
αποφλοιωμζνα(ςυςκ. 1.000 γρ.) 

ΤΕΜ. 
50   

   

31 Τοματοχυμόσ (ςυςκ. 500 γρ.) ΤΕΜ. 1550      

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

ΤΕΜ. 
175   

   

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

ΚΙΛΟ 
270   

   

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

ΚΙΛΟ 
820   

   

35 
Σόδα φαγθτοφ ςυςκευαςία  
1000γρ. 

τεμ 
10   

   

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

ΤΕΜ. 
630   
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37 
Φαςόλια ξερά μζτρια (ςυςκ. 500 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
680   

   

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

ΤΕΜ. 
2150   

   

39 Τραχανάσ(ςυςκ. 500γρ.) ΤΕΜ. 320      

40 Χυλοπίτεσ (ςυςκ. 500γρ. ΤΕΜ. 330      

41 Αραβοςιτζλαιο (ςυςκ. 1  λιτ) ΤΕΜ. 130      

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

ΤΕΜ. 
300   

   

43 Φιδζσ ψιλόσ (ςυςκ. των 250 gr) ΤΕΜ. 800      

44 Φυτικι μαργαρίνθ  (ςυςκ. 250gr.) ΤΕΜ. 960      

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

ΤΕΜ. 
40   

   

46 
Γιαοφρτι ςτραγγιςτό (ςυςκ. του 1 
κ.) 

ΤΕΜ. 
520   

   

47 Φαρίν λακτζ (ςυςκ. των 400 γρ.) ΤΕΜ. 5      

48 
Μπιςκοτόκρεμα (ςυςκ. των 400 
γρ.) 

ΤΕΜ. 
10   

   

49 Καρυδόψυχα χφμα  κιλα 2      

50 
Βοφτυρο αγελάδοσ (ςυςκ. των 
250 γρ.) 

ΤΕΜ. 
120   

   

51 Γιαοφρτι αγελαδινό(ςυςκ.200γρ) ΤΕΜ. 1650      

52 

Τοματοπολτόσ ςυμπ. Σε 
κονςζρβα  

410γραμμ. 

ΤΕΜ. 

100   

   

53 Nιφάδεσ βρϊμθσ  (ςυςκ. 500γρ.) ΤΕΜ. 30      

         

54 Ρλθγοφρι  (ςυςκ.500 γρ) ΤΕΜ 500      

 ΣΥΝΟΛΑ         

        

Μερικό ύνολο  

ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 24%  

ύνολο Ομάδα 1  

 

 

Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

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

Νάουσα ……………………………………….. 
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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 ηοσ 

  

 

 

 

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

ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

 

ΟΛΑΔΑ 2 ΕΘΔΗ ΟΠΩΡΟΚΑΥΑΜΟΠΩΚΕΘΟΤ Eνδεικηικού προϋπολογιζμού   
ποζού  25.572,05  Ανεσ ΦΠΑ   

 

Ο υπογράφων ………………………………………………………………..  με  Α.Φ.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 (2018-2019),  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 Ρεριφερειακισ Ενότθτασ  Θμακίασ 

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

Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ                                                                                         
………………………………………… 

Νάουσα ……………… 
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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  Μ.Π.Δ.Δ. – «ΙΕΜΣΡΟ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΡΟΣΑΘΑ & 
ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

 

 

                                                                                      

ΟΛΑΔΑ 3 Προμήθεια Ειδών Ιρεοπωλείοσ Eνδεικηικού προσπολογιζμού  
22.145,00 Ανεσ ΦΠΑ  

                  

Ο υπογράφων……………………………………………………………………………..  με  Α.Φ.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 (2018-2019)  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 Ρεριφερειακισ Ενότθτασ  Θμακίασ 

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

Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ                                                                                        
………………………………………… 

 

Νάουσα ……………………………………….. 
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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   19.500,00 ευρϊ ( ανευ ΦΡΑ) 

Ο υπογράφων …………………………………………………………………..  με  Α.Φ.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 (2018-2019)  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 Ρεριφερειακισ Ενότθτασ  

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

Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

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

Νάουσα ……………………………………….. 

 

 

 

 

                                  

 

 

            

 

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  Μ.Π.Δ.Δ. – «ΙΕΜΣΡΟ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΠΡΟΣΑΘΑ & 
ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ ΔΗΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 
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ΟΛΑΔΑ 5 Προμήθεια Ειδών Αρηοποιείοσ και Ζαταροπλαζηικής    

Α/Α Είδος Μ.Μ 

ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΣΙΜΗ ΑΝΕΤ 

ΦΠΑ /ΣΕΜ 

ΤΝΟΛΙ
ΚΗ 

ΣΙΜΗ 
ΑΝΕΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ24% ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  

1 
ΑΤΟΣ (350 γρ.) 

ΣΕΜ 11.500   
   

2 
ΤΣΟΥΕΚΙΑ  
(ατομικά) 

ΣΕΜ 
2.050   

   

3 
ΚΟΥΛΟΥΙΑ  

ΣΕΜ. 
7000   

   

4 ΣΤΑΦΥΔΟΨΩΜΟ ΣΕΜ. 3500   
   

5 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΟΝΑ    

ΚΙΛΟ 
38   

   

6 
ΚΟΥΑΜΡΙΕΔΕΣ    

ΚΙΛΟ 
38   

   

7 
ΒΑΣΙΛΟΡΙΤΕΣ    

ΚΙΛΟ 
30   

   

8 
ΚΑΑΜΕΛΕΣ 
(ηελεδάκια) 

ΚΙΛΟ 
110   

   

9 
Ραγωτά  

ΚΙΛΑ  
30   

   

10 
Σοκολατενια 
αυγουλακια 

ΚΙΛΑ 
30   

   

 
ΣΥΝΟΛΑ 

 
   

   

Μερικό ύνολο  

ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 24%  

ύνολο Ομάδα 5  

 Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

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

Νάουσα ……………………………………….. 
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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 ΔΗΛΟ  ΜΑΟΤΑ 

 

 

ΟΛΑΔΑ 6 Γάλα  θρέζκο 
παζηεριωμένο         

Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ  

ύνολο 

1 Γάλα  θρέζκο παζηεριωμένο ΛΙΣΡΟ 17.666 
    

 

   Μερικό ύνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   ύνολο Ομάδα 6   

 

 

 

 

 

Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                           

Νάουσα ……………………………………….. 
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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  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 3.500 
    

 

   Μερικό ύνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   ύνολο Ομάδα7    

 

 

 

 

 

Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

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

Νάουσα ………………………………………..
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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 8 (ΕΚΑΘΟΚΑΔΟ) Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  7.737,50   άνευ ΦΡΑ  

 Ο υπογράφων ……………………………………………………………………………..  με  Α.Φ.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 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  για 1 ζτοσ (2018-
2019)  για τισ ανάγκεσ ςίτιςθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ.  «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ  Δ. 
Νάουςασ» το παρακάτω ενιαίο  ποςοςτό ζκπτωςθσ για το ςφνολο των ειδϊν του ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ, 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 Ρεριφερειακισ Ενότθτασ  Θμακίασ επί τοισ % 
……………………………………….(ολογράφωσ)……………………………………………..(αρικμθτικά). 

                                                                                                      Ο/Θ  ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

                                                                                          

Νάουσα ……………………………………….. 
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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  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 2.300 
    

 

   Μερικό ύνολο   

   

 

ΦΠΑ 13%   

   ύνολο Ομάδα 9   

 

 

Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                          



[i] 
 

 
 
 

ΔΝΗΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟΤ  
 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Γ.ΝΑΟΤΑ» 
ΓΗΑ 1 ΔΣΟ 2018 - 2019  ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ  

 
 

ΑΡ.ΠΡΧΣ. 23274/4-10-2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ii] 
 

 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ   

«ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Γ.ΝΑΟΤΑ» 
ΓΗΑ 1 ΔΣΟ 2018 - 2019 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Αξ. πξνκειέηεο 3/2017 

 

 

    Με ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα  ηξνθίκσλ,  πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ δνκψλ ηνπ Ν.Π. θαη ηεο 

πξνκήζεηαο θξέζθνπ γάιαθηνο (σο είδνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο)  ηνπ «Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ 

Νάνπζαο». 

    Θα    δηεμαρζεί    Αλνηθηφο   Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο    κε    ζθξαγηζκέλεο    πξνζθνξέο    γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ηεο πξψηεο πνηφηεηαο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ ην δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο Γ/λζεο Δκπνξίνπ (ζηα είδε θξενπσιείνπ, ηρζπνπσιείνπ, νπσξνπσιείνπ 

θαη  ειαηνιάδνπ), εθηφο απφ ηα είδε παληνπσιείνπ, αξηνπνηείνπ θαη δαραξνπιαζηηθήο πνπ θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ε 

ρακειφηεξε  βάζεη ιίζηαο ηηκή. 

    Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 172.283,05€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα  ελφο έηνπο (2018-19) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο. 

    Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ: 

1. Σηο   δηαηάμεηο   ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/ 8-8-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

2. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4111/2013. 

3. Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκφ 53361/02-10-06 (ΦΔΚ 1503Β/11-10-06) «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο 

Κ.Τ.Α ΣΣ/36586/07 (ΦΔΚ 1323 Β/30-07-07) θαη ηελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκφ 31119/08 (ΦΔΚ 990 Β/28-05-08) 

4. Σεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400 Β'/20-12-2012) «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

5. Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

6. Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα ηξφθηκα, ψζηε λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα 

φζν θαη ην αλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

           
 
 
 
 
 
 
 



[iii] 
 

 
 
 
 
 
 
 

Σ Δ Υ Ν Η Κ Δ      

Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Φ Δ  

 

    Όια ηα πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δσήο ηνπο θαηά ηελ παξάδνζε, λα ππάξρεη 

νλνκαζία πψιεζεο, πνηνηηθή θαηάηαμε, ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο, εκεξνκελία παξαγσγήο, εκεξνκελία ιήμεο, νλνκαζία θαη 

θσδηθφο ιεηηνπξγίαο εηαηξίαο παξαγσγήο, θαζαξφ βάξνο, λα κελ έρνπλ ηερλνινγηθά ειαηηψκαηα (Π.Γ.  76/87), παξάζηηα 

έληνκα, μέλα ζψκαηα θαη νη θπζηθνρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο λα είλαη απηέο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 

Α. ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 
 
 
1.    Σπξηά θαη θέηα 

 Να είλαη θέηα Α πνηφηεηαο θαη λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηε ζπζθεπαζία ην φλνκα «θέηα». 

 Να δηαηίζεηαη ζε κεγάια θνκκάηηα θαη λα κελ έρεη ηξίκκαηα. 

 Να είλαη ζθιεξή, φρη πνιχ αικπξή, ρσξίο νπνηαδήπνηε μέλε νζκή ή γεχζε. 

 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζε δνρεία γπάιηλα ή αλνμείδσηα, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα 
ηξνθίκσλ, λα πεξηέρεη άικε, ψζηε ηα θνκκάηηα λα δηαηεξνχληαη κέζα ζε απηή. 

 Να πξνέξρεηαη απφ ηπξνθνκεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ε παξαζθεπή, ζπληήξεζε θαη 
δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θψδηθα HACCP. 

 
2.   Σπξί θαζέξη εγρώξην 

 Να είλαη ηχπνπ 40% πγξ - 40 % ιίπνο. 

 εκεηώλνπκε: ηελ εηηθέηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη «ηπξί θαζέξη» θαη φρη «ηχπνπ θαζέξη»ε θίηξηλν ηπξί. 

 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ. 

 Να πξνέξρεηαη απφ ηπξνθνκεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ε 
      παξαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θψδηθα HACCP. 

 Υσξίο νπνηαδήπνηε μέλε νζκή ή γεχζε. 
 
 
7. Μέιη 

 Να κελ έρεη αθαηξεζεί ε γχξε ή άιιν εηδηθφ ζπζηαηηθφ. 

 Να πξνέξρεηαη απφ άλζε, θσλνθφξα ή ζπκάξη θαη ηνχην λα αλαθέξεηαη ζηελ εηηθέηα ζπζθεπαζίαο. 

 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζε γπάιηλα βάδα θαη λα αλαθέξεηαη ε ιέμε «κέιη». 
 
 
8. Απγά 
Να παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπζθεπαζία κε αηνκηθά ρσξίζκαηα. 
1.Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 
αλάιπζεο θηλδχλσλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP) ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη 
δηαθίλεζεο ηνπ πξντφληνο, επί πνηλή απφξξηςεο ζε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο . 
2. Σα ρνξεγνχκελα είδε ζα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο βάζεη πνηφηεηαο θαη βάζεη βάξνπο θαηεγνξίαο Μ 53 gr έσο 63gr, 
επίζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα δειηία παξαγγειίαο ηνπ Ν.Π. 
3.Σα απγά ηεο θαηεγνξίαο Α΄ πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
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Α) Κέιπθνο θαη κεκβξάλε θπζηνινγηθά, θαζαξά, άζηθηα. 
Β) Αεξνζάιακνο: Ύςνο φρη κεγαιχηεξν απφ 6 ρηιηνζηά θαη ακεηαθίλεηνο. 
Γ) Λεχθσκα απγνχ: Καζαξφ, δηαπγέο, δειαηηλψδνπο ζπζηάζεσο, απαιιαγκέλν απφ πάζεο θχζεσο μέλα ζψκαηα. 
Γ) Κξφθνο απγνχ: Οξαηφο ζηελ σνζθφπεζε κφλν ππφ κνξθή ζθηάο ρσξίο εκθαλή πεξίκεηξν θαη απαιιαγκέλνο απφ 
πάζεο θχζεσο μέλα ζψκαηα. 
Δ) πέξκα: Με αηζζεηψο νξαηφ θαηά ηελ σνζθφπεζε. 
η) Οζκή: Απαιιαγκέλα απφ μέλεο νζκέο. 
Ε) Να κελ έρνπλ θαζαξηζζεί κε πγξά ή μεξά κέζνδν. 
Ζ) Να κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία δηαηεξήζεσο ή Φχμεσο. 
Θ) Τπνρξεσηηθέο ελδείμεηο: 
 Δπί ησλ απγψλ. Ζ ππνρξεσηηθή ζήκαλζε θάζε απγνχ κε ην δηαθξηηηθφ αξηζκφ παξαγσγνχ γηα έιεγρν θαηαγσγήο θαη 
ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. 
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ απγψλ. Ζ πνηνηηθή θαηεγνξία, ε θαηεγνξία βάξνπο, ην φλνκα ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ 
θέληξνπ σνζθνπήζεσο θαη ζπζθεπαζίαο, ην ζήκα ηεο επηρείξεζεο. Σν δηαθξηηηθφ αξηζκφ ζήκα ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ζε 
θχθιν δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 12 ρηιηνζηνκέηξσλ. Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο. Ζ εκεξνκελία 
ζπζθεπαζίαο. 
Ζ παξαιαβή θαη ε κεηαθνξά ησλ λσπψλ απγψλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο θείκελεο Τγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο 
«Καλ.1907/90,2295/2003/ΔΚ» 
¨Διεγρνο καθξνζθνπηθφο- ρεκηθφο-κηθξνβηνινγηθφο 
 
 
9. Αιεύξη 

 Να παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπζθεπαζίεο 500 γξακκαξίσλ. 

 Σν αιεχξη ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 70% , ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο θηινχ , ζα ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
106 ηνπ Κεθαιαίνπ ΥΗΗ ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ . 

 
 
10. Επκαξηθά 

 Να είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ 100% ζηκηγδάιη πινχζηα ζε γινπηέλε θαη λεξφ ρσξίο δχκε, μεξαηλφκελα εληφο 
εηδηθψλ ζαιάκσλ κε ειαθξά ζέξκαλζε θαη ζε πγηεηλέο ζπλζήθεο. 

 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη αεξνζηεγήο θαη λα αλαγξάθεηαη ζε απηήλ ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ν ηφπνο 
παξαζθεπήο. 

 Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ηνπ ½ θηινχ. 

 Ζ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ «Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ» θαη ηηο ηζρχνπζεο 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 Έιεγρνο καθξνζθνπηθφο – ρεκηθφο 
 
 
11. Γεκεηξηαθά θαιακπνθηνύ 

 Σν είδνο λα ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη λα είλαη εηδηθήο 
θαηεγνξίαο γηα παηδηά.  

 
12. Γεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο 
 

 Σν είδνο λα ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη λα είλαη εηδηθήο 
θαηεγνξίαο γηα παηδηά.  

 
 
13. Όζπξηα 

 Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο 500 γξακκαξίσλ. 

 Θα πξνηηκεζνχλ ηα φζπξηα βηνινγηθήο πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη απφ παξαγσγνχο πνπ θέξνπλ βεβαίσζε 
παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 Tα φζπξηα δελ ζα πξνέξρνληαη απφ κεηαιιαγκέλα θπηά. 

 Σα φζπξηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Κεθαιαίνπ ΥΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 
, ζα έρνπλ πγξαζία θαη πηεηηθέο νπζίεο (ζηνπο 105ν C) φρη πάλσ απφ 14% . Θα πξέπεη λα είλαη ψξηκα, 
θπζηνινγηθνχ ρξψκαηνο ζηηιπλά , κε ζπξξηθλσκέλα θαη ρσξίο πξνζκίμεηο . Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε θάζε 
αλφξγαλεο ε νξγαληθήο νπζίαο. Καηά ηνλ βξαζκφ ζα πξέπεη λα αλαδχνληαη επράξηζηνη νξγαλνιεπηηθνί 
ραξαθηήξεο. Όζπξηα ηα νπνία ζα βξάδνπλ ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ηνπ ζπλήζνπο ζεσξνχληαη θαησηέξαο πνηφηεηαο. 
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14. Ρύδη 
ε ζπζθεπαζία 500 γξ. Α΄ πνηφηεηαο, (γιαζζέ, γηα πηιάθη, κπφλεη θίηξηλν) θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
15. Μαξκειάδα 
Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 400 γξ. επηινγήο εηδψλ θξνχησλ θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
16. Βνύηπξν (soft) 
ε ζπζθεπαζία 250 θαη 1.000 γξ. Καηά πξνηίκεζε ζε πιαζηηθφ θχπειιν (θεζέο) θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
17. Βνύηπξν αγειάδνο 
Καηά πξνηίκεζε ζε ζπζθεπαζία 250 γξακκαξίσλ. Να πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο 
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
18. Μπηζθόηα νιηθήο αιέζεσο 
ε ζπζθεπαζία 275 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
19. Αιάηη 
ε ζπζθεπαζία 500 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
20. Μπαραξηθά 
Θα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
21. Εάραξε 
ε ζπζθεπαζία ησλ 1000 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο 
θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
22. Καθάν  
ε ζπζθεπαζία ησλ 125 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
 
23. Ξύδη 
ε ζπζθεπαζία ησλ 400 γξακκαξίσλ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο 
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
24. Σνκαηνρπκόο & ηνκαηάθηα νιόθιεξα. 
ε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξακκαξίσλ ν ηνκαηνρπκφο θαη 1.000 γξακκαξίσλ ηα ηνκαηάθηα θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.  
 
25. Φπζηθόο ρπκόο 
ε ζπζθεπαζία ησλ 1 lit . θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη 
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
26. Νεξό εκθηαισκέλν 
ε ζπζθεπαζία ηνπ 1,5 lit (6άδεο) θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο 
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
27. Σαρίλη κε θαθάν 
ε ζπζθεπαζία  ησλ 1.000 γξακκαξίσλ θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ  θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο 
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
28. θόλε ξνθήκαηνο γηα παηδηά. 
ε  ζπζθεπαζία ησλ 1.000 gr θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο 
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θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
29. Αξαβνζηηέιαην 

 Να είλαη ζπζθεπαζκέλν  ζε θηάιεο 1 lit. 
 
30. Αξαθάο (θαηεςπγκέλνο) 
ε  ζπζθεπαζία ησλ 1.000 gr θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο 
θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
31. Διηέο 
ε ζπζθεπαζία ηνπ 1

νο
 θηινχ ρσξίο θνπθνχηζη θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
32. Νηθάδεο βξώκεο 
ε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξακκαξίσλ θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο 
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
29. Γηανύξηη παηδηθό ζπζθεπαζίαο 150 γξακκαξίσλ αγειαδηλνύ γάιαθηνο 

 Σν γηανχξηη ζα πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγψο ζπζθεπαζκέλν ζε πιαζηηθφ θεζεδάθη ησλ 150 
       γξακκαξίσλ. 

 Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη 
ιήμεο. 

 Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα – ςπγεία απηνδχλακνπ ςχμεσο θαη λα θέξνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα ηεο θαηά 
ηφπνπ θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο. 

 Να έρνπλ ζρεηηθφ αξηζκφ θηεληαηξηθήο έγθξηζεο θαη HACCP 

 Να δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο δελ έρεη πξνέιζεη απφ δψα ή δσνηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
γελεηηθψο κεηαιιαγκέλα πξντφληα. 

 Όιεο νη δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία ηνπ λα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 02/46 ΔΔ. 
30. Γηανύξηη ζπζθεπαζίαο 200 γξακκαξίσλ αγειαδηλνύ γάιαθηνο 

 Σν γηανχξηη ζα πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγψο ζπζθεπαζκέλν ζε πιαζηηθφ θεζεδάθη ησλ 150 
       γξακκαξίσλ. 

 Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη 
ιήμεο. 

 Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα – ςπγεία απηνδχλακνπ ςχμεσο θαη λα θέξνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα ηεο θαηά 
ηφπνπ θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο. 

 Να έρνπλ ζρεηηθφ αξηζκφ θηεληαηξηθήο έγθξηζεο θαη HACCP 

 Να δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο δελ έρεη πξνέιζεη απφ δψα ή δσνηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
γελεηηθψο κεηαιιαγκέλα πξντφληα. 

Όιεο νη δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία ηνπ λα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 02/46 ΔΔ 

31. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ (ζπαλάθη, αξαθάο, θαζνιάθηα θιπ)θηιό: 

Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ δσχθηα θαη άιιεο μέλεο χιεο. Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ηνπ ελφο 
θηινχ φπσο δηαηίζεληαη ζηελ επξεία αγνξά θαη λα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: α) ε νλνκαζία πψιεζεο 
ζπκπιεξσκέλε κε ηελ έλδεημε «βαζείαο θαηάςπμεο» ή «ηαρείαο θαηάςπμεο» ή «ππεξθαηεςπγκέλα» β) ε εκεξνκελία 
ιήμεο γ) ν πξνζδηνξηζκφο παξηίδαο δ) ζαθή αλαθνίλσζε «απαγνξεχεηαη ε εθ λένπ θαηάςπμε κεηά ηελ απφςπμε». 
 
Β. ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 
1. Κξέαο Μνζραξίζην. 

 Να είλαη θξέαο πξνεξρφκελν απφ κηθξά θαη πγηή δψα ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 18 κελψλ θαηεγνξίαο U2. 

 Να είλαη θξέαο λσπφ, άπαρν ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε, θφθθηλνπ ρξψκαηνο, ρσξίο νζκή 
θαη αίκαηα. 

 Να είλαη ζθαγκέλν πξηλ απφ 48 ψξεο θαη κέρξη 6 εκέξεο. 

 Να έρεη εηηθέηα επηζήκαλζεο κε ζηνηρεία ηρλειαζηκφηεηαο. 

 Σν θξέαο θαηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ ζην Ν.Π. δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ 4-6 C 
νμχηεηα (PH) κεγαιχηεξε ηνπ 5,8 κηθξφηεξε ηνπ 4 θαη αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο ηεο νζκήο θαη ηεο ζχζηαζεο  

 Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 203/98 θαη ηνπ HACCP, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ αλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ δηαζέηεη αλάινγε πηζηνπνίεζε. 

 
2. Κνηόπνπια Νσπά. 
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 Να είλαη λσπά, Α’ πνηφηεηαο, ηξπθεξά, εχζαξθα, κε δέξκα καιαθφ-ιείν.  

 Να έρνπλ ππνζηεί αθαίκαμε, λα είλαη πιήξσο απνπηεξσκέλα ρσξίο θεθάιη θαη πφδηα. 

 Σν βάξνο λα θπκαίλεηαη απφ 1,5-2 θηιά θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε. 

 Να είλαη απαιιαγκέλα απφ φξγαλα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζαξά ρσξίο νξαηφ μέλν ζψκα ή αθαζαξζία. 

 ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έλδεημεο ζαικνλέιαο έζησ θαη ζε έλα θνηφπνπιν, ν πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη φια ηα θνηφπνπια. 

 Να ππάξρεη έλα ιεπηφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο θαη ζηελ πιάηε (ΔΟΚ 1538/91) 

 Να πξνέξρνληαη απφ πηελνηξνθεία θαη πηελνζθαγεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία 
θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 203/98 θαη ηνπ HACCP επί πνηλήο απνθιεηζκνχ αλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ δηαζέηεη αλάινγε πηζηνπνίεζε. 

 
3. Κηκάο. 

 Ο θηκάο ζα θφπηεηαη απφ θξέαο κφζρνπ (κπνχηη) ζην θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή , πνπ πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλν κε άδεηα ηεο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο , παξνπζία ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Ν.Π. Θα παξαζθεπάδεηαη 
απφ λσπφ θξέαο κφζρνπ πξνζθάηνπ ζθαγήο απφ 48 σξψλ έσο 6 εκεξψλ, λα πξνέξρεηαη απφ εξγαζηήξην 
ηεκαρηζκνχ θξέαηνο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα, λα έρεη ππνζηεί θξεσζθνπηθφ έιεγρν θαη λα θέξεη ζθξαγίδεο 
θηεληαηξηθνχ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή θηκά απφ θξέαο πνπιεξηθψ , επίζεο απνθιείνληαη νη κχεο ηεο θεθαιήο, ην πνληίθη, 
πιεγέο αθαηκάμεσο, δψλεο ελέζεσλ, δηάθξαγκα, ιάπα, θαη ππνιείκκαηα θξέαηνο απνμαζκέλα απφ νζηά. 

 Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 203/98, ηνπ HACCP θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. πεξί 
κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ αλ δελ δηαζέηεη ν πξνκεζεπηήο αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο θαη 
κεηαθνξηθά κέζα αλάινγα. 

 
Γ. ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ 
 
1. Φάξηα  θαηεςπγκέλα 

 Να είλαη α’ πνηφηεηαο, θαιά δηαηεξεκέλα  

 Να κελ έρνπλ αιινηψζεηο ζηελ φςε, νζκή θαη ην ρξψκα.. 

 Ο ηεκαρηζκφο θαη ε ζπζθεπαζία λα έρεη γίλεη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ ιεηηνπξγίαο. Σα 
παξαπάλσ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο. Δπίζεο, πάλσ ζηα παθέηα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο αιίεπζεο, θαζψο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο. 

 Απαηηείηαη ε πιήξσζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα, Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, άξζξν 92,93, θαη ε ελαξκφληζε ζηηο 
ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο, θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, Π.Γ. 786/1978, πεξί 
θηεληαηξηθήο επηζεψξεζεο αιηεπκάησλ θαη Π.Γ. 290/92, ηξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 786/78, θαλνληζκνχ Π.Γ.412/94 
πεξί πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο καιαθίσλ θαη αιηεπκάησλ, θαλνληζκνχ 2406/96/Δ.Κ. πεξί 
πξνδηαγξαθψλ εκπνξίαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, νδεγίαο 2000/13/Δ.Κ. πεξί επηζήκαλζεο ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηεο 
Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009(άξζξν 101, 106, 107), ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη δηάζεζε θαηεςπγκέλσλ 
αιηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 290/92. 

 Απαηηείηαη επίζεο ε ελαξκφληζε ζηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, θηεληαηξηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, πεξί 
κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ γηα ηα θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα. 

 Σν είδνο Βαθαιάνο ΑΚ ζα πξνζθέξεηαη ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ, 600γξ-1000γξ.θαη ζε άζηθηε ζπζθεπαζία (κε ηελ 
απαξαίηεηε θαη επθξηλή επηζήκαλζε ζηα Διιεληθά ) έσο 5 Κg. 

 Ζ Πέξθα θηιέην ζα πξνζθέξεηαη ζε κέγεζνο ηεκαρίσλ 500γξ-1000γξ θαη ζε άζηθηε ζπζθεπαζία (κε ηελ απαξαίηεηε 
θαη επθξηλή επηζήκαλζε ζηα Διιεληθά ) έσο 5 Kg. 

 
Γ. ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
 
1. Φσκί – θνπινύξηα θιπ. 

 Ο άξηνο πνπ ζα πξνζθνκίδεηαη ζα ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ Κεθαιαίνπ ΥΗΗ ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ .  

 Ο άξηνο πξέπεη λα είλαη ρσξηάηηθνο ή ζχκκεηθηνο θαζαξνχ βάξνπο 350γξ. παξαδηδφκελνο 3 κε 4 ψξεο κεηά ηνλ 
εθιηβαληζκφ ηνπ, δηθαηνινγεκέλεο ηεο λνκίκνπ απνκείσζεο. 

 Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη πφζηκν. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ιπθίζθνπ .  

 Ζ έςεζε κε επαθή ησλ ηεκαρίσλ επηηξέπεηαη ζε βαζκφ 15% . Σν ςήζηκν ζα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη λα 
μερσξίδεη θφξα θαη ςίρα. Ζ θφξα (θιφγσκα) ζα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαζ΄ φιε ηελ επηθάλεηα . 

 Σν καγεηξηθφ αιάηη λα κελ μεπεξλά ην 1,5% θαη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ καγεηξηθνχ άιαηνο .  

 Ο άξηνο ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη λα κεηαθέξεηαη φπσο πξνβιέπνπλ νη 
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ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ζ κεηαθνξά ηνπ άξηνπ ζα γίλεηαη ζε πιαζηηθά θάληζηξα ή ζε θαιάζηα ηα νπνία ζα ηεξνχλ ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ , θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε νηαζδήπνηε νπζίαο γηα ηελ βειηίσζε ε ηελ απφθξπςε ηεο ηπρφλ ειαηησκαηηθφηεηαο ησλ 
θπζηθψλ ηδηνηήησλ ε ηνπ ρξψκαηνο ησλ αιεχξσλ . Σα είδε άξηνπ θαη δαραξνπιαζηηθήο πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην 
Ν.Π. ζα είλαη ΦΡΔΚΑ ΚΑΗ ΟΥΗ ΑΠΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ ΕΤΜΖ. 

Δ. ΔΗΓΖ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟΤ 
 
1. Οπσξνιαραληθά 

 Να παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, λα είλαη α’ πνηφηεηαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
θαηεγνξίαο. 

 Να κελ είλαη ρηππεκέλα, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ζχζηαζεο θαη νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ, ζχκθσλα κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

 Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη αλάπηπμεο γηα λα θαηαλαισζνχλ. 

 Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε, θξέζθα, απαιιαγκέλα απφ δηδάληα θαη ηα ιαραληθά ρσξίο καξακέλα θχιια. 

 ηα δειηία παξαιαβήο ηνπο λα αλαγξάθεηαη φηη είλαη Α’ πνηφηεηαο θαζψο θαη ν ηφπνο παξαγσγήο ηνπο. 

 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη ζε ράξηηλεο θαη θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο απφ μέλεο χιεο κε 
επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Σα νπσξνιαραληθά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ , ξαδηελεξγά θαηάινηπα θαη λα κελ 
είλαη κεηαιιαγκέλα. 

 
 

Σ. ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

 Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία «έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν». 

 Να είλαη νμχηεηαο κηθξφηεξεο ή ίζεο κε 0.1 

 Να είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε αλνμείδσηα δνρεία (ζε θηάιεο 1 lit) 
 
 
Ε. ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 
 
1. Γάια θξέζθν αγειάδνο, (πιήξεο παζηεξησκέλν θαη νκνγελνπνηεκέλν) 

 Έθζεζε ζε ζεξκνθξαζία 71,5
ν 
C  γηα 15΄΄ ή ηζνδχλακνο ζπλδπαζκφο 

 Ληπαξά ηνπιάρηζηνλ 3,5% 

 ηεξεφ Τπφιεηκκα άλεπ ιίπνπο 8,5% 

 Ph 6,0-6,8 

 Πξσηετληθέο νπζίεο ηνπιάρηζηνλ 2,9% 

 Δλέξγεηα 60-70 kcal /   100 gr  πξντφληνο 

 Τδαηάλζξαθεο 4,5-4,8 / 100γξ. πξντφληνο 
 

 
 
 
    ΖΜΔΗΧΖ:  
    ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνληαη ηα θπξηόηεξα πξντόληα ρξήζεηο θαη είλαη γεληθνύ ραξαθηήξα. Καηηζρύεη 
ζε όια ε Διιεληθή θαη ε Δπξσπατθή Ννκνζεζία γηα ηηο πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο, δηάζεζεο, ζπζθεπαζίαο, 
ηππνπνίεζεο δηάζεζεο θ.ι.π, πνπ αθνξνύλ ηα πξνκεζεπόκελα είδε. 
    Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 172.283,05€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. ), ή  149.756,25€ (ρσξίο ΦΠΑ). 
 
 

                             ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  
                                     ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ   

                                  Γεληθφ ζχλνιν κε Φ.Π.Α. : 172.283,05 € (  149.756,25 ρσξίο ΦΠΑ)    

   

   

                                      ΟΜΑΓΑ Α΄: Δίδε Παληνπσιείνπ     

          

Α/Α ΔΗΓΟ - ΤΚ. ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝ. Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Γελ.ζύλνιν       
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 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

  ΜΟΝΑΓΑ 
 

ΓΑΠΑΝΖ 
 

13% 
 

24% 
 

 

1 Αιάηη (πιαζηηθή 
ζπζθεπαζία 500 γξ.) 
 

ηεκ 
 

330 
 

1,00 
 

330,00 
 

 79,2 
 

409,20 
 

2 Αιεύξη θαξίλα 
(ράξηηλε ζπζθεπαζία 
500 γξ.) 
 

ηεκ 
 

230 
 

1,00 
 

230,00 
 

29,90 
 

 259,90 
 

3 Αιεύξη ζίηνπ 
δηαθόξσλ ρξήζεσλ 
(ράξηηλε ζπζθεπαζία 
1000 γξ.) 
 

ηεκ 
 

45 
 

1,00 
 

45,00 
 

5,85 
 

 50,85 
 

4 Αξαθάο 
θαηεςπγκέλνο (ζπζθ. 
1000 γξ.) 
 

ηεκ 
 

150 
 

3,00 
 

450,00 
 

58,50 
 

 508,50 
 

5 Απγά (κεζαία 53-63 
γξ.) 
 

ηεκ 
 

6600 
 

0,20 
 

1.320,00 
 

171,60 
 

 1.491,60 
 

6 Βαλίιηα άξσκα               
(5 ηεκ/θαθ) 
 

ηεκ 
 

70 
 

1,00 
 

70,00 
 

 16,8 
 

86,80 
 

7 Γηανύξηη βξεθηθό 
ιεπθό - γεύζεηο 
150γξ. 2ηεκ  

ηεκ 
 

750 
 

2,20 
 

1.650,00 
 

214,50 
 

 1.864,50 
 

8 Γάθλε (ζπζθεπαζία 
20 γξ.) 
 

ηεκ 
 

20 
 

1,20 
 

24,00 
 

 5,76 
 

29,76 
 

9 Γπόζκνο 
(ζπζθεπαζία 40 γξ.) 
 

ηεκ 
 

30 
 

1,15 
 

34,50 
 

 8,28 
 

42,78 
 

10 Διηέο (ρσξίο 
θνπθνύηζη) 
 

θηιά 
 

190 
 

5,20 
 

988,00 
 

 237,12 
 

1.225,12 
 

11 Εάραξε (ράξηηλε 
ζπζθεπαζία 1.000 
γξ.) 
 

ηεκ 
 

300 
 

0,90 
 

270,00 
 

 64,8 
 

334,80 
 

12 Επκαξηθά δηάθνξα ( 
ζπαγγέηη, θνθηό, Νν 
3, θξηζαξάθη, θιπ. 
ζπζθ. 500 γξ.) 
 

ηεκ 
 

2000 
 

 
 
 
0,95 
 

1.900,00 
 

247,00 
 

 2.147,00 
 

13 Καθάν (ζπζθεπαζία 
125 γξ.) 
 

ηεκ 
 

120 
 

1,25 
 

150,00 
 

 36 
 

186,00 
 

14 Καλέιια μύιν 
ζαθνπιάθη 50γξ. 
 

ηεκ 
 

10 
 

1,00 
 

10 
 

 2,4 
 

12,40 
 

15 Καλέιια ζθόλε 
ζαθνπιάθη 
 

ηεκ 
 

5 
 

1,00 
 

5,00 
 

 1,2 
 

6,20 
 

16 Κύκηλν (θαθειάθη 50 
γξ.) 
 

ηεκ 
 

15 
 

1,20 
 

18,00 
 

 4,32 
 

22,32 
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17 Μαξκειάδα (βάδν 
γπάιηλν ρσξίο 
ζπληεξεηηθά θαη 
ρξσζηηθέο νπζίεο) 
ζπζθ. 400 γξ. 
 

ηεκ 
 

760 
 

2,20 
 

1.672,00 
 

 401,28 
 

2.073,28 
 

18 Μέιη αλζέσλ ή 
ζπκαξίζην (ζπζθ. 
1000 γξ.) 
 

ηεκ 
 

182 
 

13,00 
 

2.366,00 
 

307,58 
 

 2.673,58 
 

19 Ρεβύζηα (ζπζθ. 500 
γξ.) 
 

ηεκ 
 

410 
 

2,05 
 

840,50 
 

109,27 
 

 949,77 
 

20 Μπηζθόηα  νιηθήο 
άιεζεο (ζπζθ. 275 
γξ.) 
 

ηεκ 
 

1050 
 

1,40 
 

1.470,00 
 

 352,8 
 

1.822,80 
 

21 Νηθάδεο 
θαιακπνθηνύ  
(ζπζθεπαζία 500 
γξ.) 
 

ηεκ 
 

310 
 

4,00 
 

1.240,00 
 

 297,6 
 

1.537,60 
 

22 Νηθάδεο νιηθήο 
αιέζεσο 
ζνθνιαηνύρεο)(ζπζθ
επαζία 500 γξ.) 
 

ηεκ 
 

830 
 

4,50 
 

3.735,00 
 

 896,4 
 

4.631,40 
 

23 Ξύδη (πιαζηηθή θηάιε 
400 γξ.) 
 

ηεκ 
 

300 
 

0,90 
 

270,00 
 

 64,8 
 

334,80 
 

24 Πηπέξη (ζπζθ. 
100γξ.) 
 

ηεκ 
 

90 
 

1,60 
 

144,00 
 

 34,56 
 

178,56 
 

25 Σαρίλη κε θαθάν 
(ζπζθεπαζία 1.000 
γξ.) 
 

ηεκ 
 

280 
 

7,00 
 

1.960,00 
 

 470,40 
 

2.430,40 
 

26 Ρίγαλε (ζπζθ. 50 
γξ.) 
 

ηεκ 
 

300 
 

1,20 
 

360,00 
 

 86,4 
 

446,40 
 

27 νθνιαηνύρν 
Ρόθεκα  
ζπζθ1000γξ) 
 

ηεκ 
 

65 
 

3,40 
 

221,00 
 

 53,04 
 

274,04 
 

28 Ρύδη (κπόλεη θίηξηλν) 
παθέην 1000γξ. 
 

ηεκ 
 

340 
 

2,00 
 

680,00 
 

88,40 
 

 768,40 
 

29 Ρύδη ζνύπαο γιαζέ ή 
θαξνιίλα(παθέην 
1000 γξ.) 
 

ηεκ 
 

370 
 

2,00 
 

740,00 
 

96,20 
 

 836,20 
 

30 Σνκαηάθηα νιόθιεξα 
απνθινησκέλα(ζπζθ
. 1.000 γξ.) 
 

ηεκ 
 

50 
 

1,10 
 

55,00 
 

 13,20 
 

68,20 
 

31 Σνκαηνρπκόο (ζπζθ. 
500 γξ.) 
 

ηεκ 
 

1550 
 

0,80 
 

1.240,00 
 

 297,60 
 

1.537,60 
 

32 Σζαη ηνπ βνπλνύ ηεκ 175 2,50 437,50  105,00 542,50 
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(ζπζθ. ησλ 80 gr.) 
 

      

33 Σπξί θαζέξη 40% 
πγξ. – 40% ιίπνο 
εγρώξην 
 

 
θηια 
 

270 
 

10,00 
 

 
2.700,00 
 

351,00 
 

 3.051,00 
 

34 Σπξί θέηα εγρώξηα 
56% - πγξ. – 43 % 
ιίπνο 
 

 
θηια 
 

820 
 

7,80 
 

6.396,00 
 

831,48 
 

 7.227,48 
 

35 όδα θαγεηνύ( 
ζπζθεπαζία 1000 
γξ) 
 

ηεκ 
 

10 
 

1,42 
 

14,20 
 

 
 

3,41 
 

17,61 
 

36 Φαθέο ςηιέο – 
ρνλδξέο (ζπζθ. 500 
γξ.) 
 

ηεκ 
 

630 
 

1,30 
 

819,00 
 

 
 
106,47 
 

 925,47 
 

37 Φαζόιηα μεξά κέηξηα 
(ζπζθ. 500 γξ.) 
 

ηεκ 
 

680 
 

1,60 
 

1.088,00 
 

141,44 
 

 1.229,44 
 

38 Φπζηθόο ρπκόο 
θνθηέηι 
θξνύησλ(ζπζθ. 1 
ιηη.) 
 

ηεκ 
 

2.150 
 

1,80 
 

3.870,00 
 

 928,80 
 

4.798,80 
 

39 Σξαραλάο(ζπζθ. 
500γξ.) 
 

ηεκ 
 

320 
 

1,40 
 

448,00 
 

 107,52 
 

555,52 
 

40 Υπινπίηεο (ζπζθ. 
500γξ. 
 

ηεκ 
 

330 
 

1,40 
 

462,00 
 

60,06  522,06 

41 Αξαβνζηηέιαην 
(ζπζθ. 1  ιηη) 
 

ηεκ 
 

130 
 

3,40 
 

442,00 
 

 106,08 
 

548,08 
 

42 Νεξό (ζπζθ. 6άδσλ 
κε κπνπθάιηα ηνπ 1,5 
ιηη.) 
 

ηεκ 
 

300 
 

3,00 
 

900,00 
 

117,00 
 

 1.017,00 
 

43 Φηδέο ςηιόο (ζπζθ. 
ησλ 250 gr) 
 

ηεκ 
 

800 
 

1,30 
 

1.040,00 
 

135,20 
 

 1.175,20 
 

44 Φπηηθή καξγαξίλε 
ζνθη  (ζπζθ. 250gr.) 
 

ηεκ 
 

960 
 

1,90 
 

1.824,00 
 

 437,76 
 

2.261,76 
 

45 Υακνκήιη ζπζθ. 10 
ηεκ ηνπ 1,5 γξ. 
 

ηεκ 
 

40 
 

2,00 
 

80,00 
 

 19,2 
 

99,20 
 

46 Γηανύξηη ζηξαγγηζηό 
(ζπζθ. ηνπ 1 θηι.) 
 

ηεκ 
 

520 
 

5,00 
 

2.600,00 
 

338,00 
 

 2.938,00 
 

47 Φαξίλ ιαθηέ (ζπζθ. 
ησλ 400 γξ.) 
 

ηεκ 
 

5 
 

5,50 
 

27,50 
 

3,58 
 

 31,08 
 

48 Μπηζθνηόθξεκα 
(ζπζθ. ησλ 400 γξ.) 
 

ηεκ 
 

10 
 

5,50 
 

55,00 
 

7,15 
 

 62,15 
 

49 Καξπδόςπρα ρύκα 
 

θηια 
 

2 
 

12,00 
 

24,00 
 

 5,76 
 

29,76 
 



[xii] 
 

50 Βνύηπξν αγειάδνο 
(ζπζθ. ησλ 250 γξ.) 
 

ηεκ 
 

120 
 

3,00 
 

360,00 
 

 86,40 446,40 
 

51 Γηανύξηη 
αγειαδηλό(ζπζθ. ησλ 
200 gr.) 
 

ηεκ 
 

1650 
 

1,00 
 

1.650,00 
 

214,50 
 

 1.864,50 
 

52 Σνκαηνπνιηόο 
ζπκππθλσκέλνο ζε 
θνλζέξβα(ζπζθ. 410 
γξ.) 
 

ηεκ 
 

100 
 

1,20 
 

120,00 
 

 28,8 
 

148,80 
 

53 Νηθάδεο βξώκεο 
(ζπζθ.500 γξ.) 
 

ηεκ 
 

30 
 

4,00 
 

120,00 
 

 28,8 
 

148,80 
 

54 Πιεγνύξη 
(ζπζθ.500γξ) 

ηεκ 
 

500 0.65 325,00  78,00 403,00 

    ύλνιν 
 

50.290,20 
 

3.634,68 
 

5.359,49 
 

59.284,37 
 

    ΦΠΑ 13% 
 

3.634,68 
 

   

    ΦΠΑ 24% 
 

5.359,49 
 

   

    Γεληθό 
ζύλνιν 
 

59.284,37 
 

   

 

       
 
 
ΟΜΑΓΑ Β΄: Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ 
 

Α/Α 
 

ΔΗΓΟ - 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΤΚ. 
 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
 

ΤΝ. 
ΓΑΠΑΝΖ 
 

Φ.Π.Α. 
13% 
 

Γελ. 
ζύλνιν 
 

1 
 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ 
 

ηεκ 
 

2250 
 

0,48 
 

1.080,00 
 

140,40 
 

1.220,40 
 

2 ΑΥΛΑΓΗΑ 
ΚΡΤΣΑΛΛΗΑ 
ΔΓΥΩΡΗΑ 
 

θηιά 
 

1100 
 

2,15 
 

2.365,00 
 

307,45 
 

2.672,45 
 

3  
ΒΔΡΤΚΟΚΑ 
ΜΠΔΜΠΔΚΟΤ 
 

θηιά 
 

390 
 

1,90 
 

741,00 
 

96,33 
 

837,33 
 

4 ΚΑΡΟΣΑ 
 

θηιά 
 

850 
 

0,90 
 

765,00 
 

99,45 
 

864,45 
 

5 ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ 
 

θηιά 
 

940 
 

0,37 
 

347,80 
 

45,22 
 

393,02 
 

6 ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ 
 

θηιά 
 

105 
 

0,98 
 

102,90 
 

13,38 
 

116,28 
 

7 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΔΡΑ 
 

θηιά 
 

740 
 

0,70 
 

518,00 
 

67,34 
 

585,34 
 

8 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 
ΦΡΔΚΑ 
 

θηιά 
 

100 
 

0,54 
 

54,00 
 

7,02 
 

61,02 
 

9 ΛΑΥΑΝΟ 
 

θηιά 
 

880 
 

0,59 
 

519,20 
 

67,50 
 

586,70 
 

10 ΛΔΜΟΝΗΑ 
 

θηιά 
 

680 
 

1,28 
 

870,40 
 

113,16 
 

983,56 
       



[xiii] 
 

11 ΜΑΪΝΣΑΝΟ 450 
ΓΡ.  
 

ηεκ 
 

350 
 

0,50 
 

175,00 
 

22,75 
 

197,75 
 

12 ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ 
ΚΛΖΜΔΝΣ. 
 

θηιά 
 

850 
 

1,63 
 

1.385,50 
 

180,12 
 

1.565,62 
 

13 ΜΑΡΟΤΛΗ 
 

θηιά 
 

400 
 

1,15 
 

460,00 
 

59,80 
 

519,80 
 

14 ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ 
ΦΛΑΚΔ 
 

θηιά 
 

125 
 

1,46 
 

182,50 
 

23,73 
 

206,23 
 

15 ΜΖΛΑ ΣΑΡΚΗΝ  Α΄ 
ΠΟΗΟΣ. ΔΓΥ. 
 

θηιά 
 

1700 
 

1,54 
 

2.618,00 
 

340,34 
 

2.958,34 
 

16 ΜΠΑΝΑΝΔ 
 

θηιά 
 

2000 
 

1,84 
 

3.680,00 
 

478,40 
 

4.158,40 
 

17 ΝΣΟΜΑΣΔ Α΄  
ΠΟΗΟΣ. 
 

θηιά 
 

1500 
 

1,60 
 

2.400,00 
 

312,00 
 

2.712,00 
 

18 ΠΑΣΑΣΔ 
ΔΓΥΩΡΗΔ 
 

θηιά 
 

1550 
 

0,74 
 

1.147,00 
 

149,11 
 

1.296,11 
 

19 ΠΔΠΟΝΗΑ 
 

θηιά 
 

800 
 

0,98 
 

784,00 
 

101,92 
 

885,92 
 

20 ΠΗΠΔΡΗΔ ΣΡΟΓ. 
 

θηιά 
 

350 
 

1,49 
 

521,50 
 

67,80 
 

589,30 
 

21 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ 
 

θηιά 
 

900 
 

0,88 
 

792,00 
 

102,96 
 

894,96 
 

22 ΡΟΓΑΚΗΝΑ 
 

θηιά 
 

480 
 

1,30 
 

624,00 
 

81,12 
 

705,12 
 

23 ΔΛΗΝΟ 
 

ηεκ 
 

150 
 

2,24 
 

336,00 
 

43,68 
 

379,68 
 

24 ΚΟΡΓΑ ΣΟ ΔΝΑ 
 

ηεκ 140 
 

0,50 
 

70,00 
 

9,10 
 

79,10 
 

25 ΠΑΝΑΚΗ 
 

θηιά 
 

410 
 

2,25 
 

922,50 
 

119,93 
 

1.042,43 
 

26 ΑΝΖΘΟ 
 

ηεκ 50 
 

0,55 
 

27,50 
 

3,58 
 

31,08 
 

27 ΦΑΟΛΑΚΗΑ 
ΦΡΔΚΑ 
 

θηιά 
 

225 
 

2,85 
 

641,25 
 

83,37 
 

724,62 
 

28 ΦΡΑΟΤΛΔ 
 

θηιά 
 

300 
 

2,82 
 

846,00 
 

109,98 
 

955,98 
 

29 ΝΣΟΜΑΣΔ ΓΗΑ 
ΑΛΣΑ 
 

θηιά 
 

300 
 

1,00 
 

300,00 
 

39,00 
 

339,00 
 

30 ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ 
ΣΖΓΑΝΗΜΑ 
 

θηιά 
 

200 
 

1,48 
 

296,00 
 

38,48 
 

334,48 
 

    ύλνιν 
 

25.572,05 
 

3.324,42 
 

28.896,47 
 

    ΦΠΑ 13% 
 

  3.324,42 
 

  

      
Γεληθό 
ζύλνιν  
 

28.896,47 
 

  

 
 ΟΜΑΓΑ Γ΄: Δίδε Κξενπσιείνπ 



[xiv] 
 

 
 

Α/Α 
 

ΔΗΓΟ - 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΤΚ. 
 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
 

ΤΝ. 
ΓΑΠΑΝΖ 
 

Φ.Π.Α. 
13% 
 

Γελ.ζύλνιν 
 

1 
 

ΚΗΜΑ( κπνύηη 
κόζρνπ) 
 

θηιά  
 

1300 
 

8,54 
 

11.102,00 
 

1.443,26 
 

12.545,26 
 

2 
 

ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ( 
κόζρνπ πνληίθη 
ρσξίο θόθαιν ) 
 

θηιά  
 

450 
 

8,54 
 

3.843,00 
 

499,59 
 

4.342,59 
 

3 
 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (Σ. 
65% Α) 
 

θηιά  
 

2250 
 

3,2 
 

7.200,00 
 

936,00 
 

8.136,00 
 

    ύλνιν 
 

22.145,00 
 

2.878,85 
 

25.023,85 
 

    ΦΠΑ 13% 
 

2.878,85 
 

  

    Γεληθό 
ζύλνιν  
 

25.023,85 
 

  

 

      

       
          

 
 
     

          

       ΟΜΑΓΑ Γ΄: Δίδε Ηρζπνπσιείνπ       

       

Α/Α 
 

ΔΗΓΟ - 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΤΚ. 
 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
 

ΤΝ. 
ΓΑΠΑΝΖ 
 

Φ.Π.Α. 
13% 
 

Γελ.ζύλνιν 
 

1 
 

ΒΑΚΑΛΑΟ 
ΦΗΛΔΣΟ 
 

θηιά  
 

2500 
 

7.80 
 

19.500,00 
 

2.535,00 
 

22.035,00 
 

    ύλνιν 
 

19.500,00 
 

  

    ΦΠΑ 13% 
 

2.535,00 
 

  

      
Γεληθό 
ζύλνιν  
 

22.035,00 
 

  

 

      

       

       

          

     

          

       

       

       



[xv] 
 

 
ΟΜΑΓΑ  Δ’ :ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

 
 
       

Α/Α 
 

ΔΗΓΟ - 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΤΚ. 
 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
 

ΤΝ. 
ΓΑΠΑΝΖ 
 

Φ.Π.Α. 
13% 
 

Φ.Π.Α. 
24% 
 

Γελ.ζύλνιν 
 

1 ΑΡΣΟ (350 γξ.) 
 

ηεκ 
 

11500 
 

0,90 
 

10.350,00 
 

1.345,50 
 

 11.695,50 
 

2 ΣΟΤΡΔΚΗΑ  
(αηνκηθά) 
 

ηεκ 
 

2050 
 

0,53 
 

1.086,50 
 

 260,76 
 

1.347,26 
 

3 ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ  
 

ηεκ 
 

7000 
 

0,45 
 

3.150,00 
 

409,50 
 

 3.559,50 
 

4 ΣΑΦΗΓΟΦΧΜΟ 
 

ηεκ 
 

3500 
 

0,53 
 

1.855,00 
 

 445,20 
 

2.300,20 
 

5 ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ    
 

θηιά  
 

38 
 

8,00 
 

304,00 
 

 72,96 
 

376,96 
 

6 ΚΟΤΡΑΜΠΗΔΓΔ    
 

θηιά  
 

38 
 

9,00 
 

342,00 
 

 82,08 
 

424,08 
 

7 ΒΑΗΛΟΠΗΣΔ    
 

θηιά  
 

30 
 

9,00 
 

270,00 
 

 64,80 
 

334,80 
 

8 ΚΑΡΑΜΔΛΔ 
(δειεδάθηα) 
 

θηιά  
 

110 
 

8,00 
 

880,00 
 

 211,20 
 

1.091,20 
 

9 Παγσηά 
 

θηιά  
 

30 
 

14,50 
 

435,00 
 

 104,40 
 

539,40 
 

10 νθνιαηέληα 
Απγνπιάθηα 
 

θηιά  
 

30 
 

10,00 
 

300,00 
 

 72,00 
 

372,00 
 

    ΤΝΟΛΟ 
 

18.972,50 
 

1.755,00 
 

1.313,40 
 

22.040,90 
 

    ΦΠΑ 13% 
 

1.755,00 
 

   

    ΦΠΑ 24% 
 

1.313,40 
 

   

    Γεληθφ 
χλνιν 
 

22.040,90 
 

   

 

      

          
 
 
 

                                
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ΟΜΑΓΑ Σ΄: ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟ 
 
 
     



[xvi] 
 

                                                    (γηα Π. ηαζκνύο) 

 

Α/Α 
 

ΔΗΓΟ - 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΤΚ. 
 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
 

ΤΝ. 
ΓΑΠΑΝΖ 
 

Φ.Π.Α. 
13% 
 

Γελ. 
ζύλνιν 
 

1 
 

Γάια θξέζθν 

παζηεξησκέλν 
 

ιίηξν 
 

3.500 0,955 
 

3.342,50 434,53 3.777,03 

  

          

       
 
 

OMAΓΑ Ε:’ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 
 

Α/Α 
 

ΔΗΓΟ - 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΤΚ. 
 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
 

ΤΝ. 
ΓΑΠΑΝΖ 
 

Φ.Π.Α. 
13% 
 

Γελ. 
ζύλνιν 
 

1 
 

Eιαηφιαδαν 
εμαηξεηηθά 
(EXTRA)παξζέλν 
(ζπζθεπαζία  1ιηη) 

Λίηξν  1250 6,19 7.737,50 1005,88 8743,38 

     7737,50   

     1005,88   

     8.743,38   

 
       

       

       
 
 
                                   ΟΜΑΓΑ Ζ΄: ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟ 
       
                                 (γάια θξέζθν σο είδνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο) 
 
Γηα ην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 4 κάγεηξεο θαη 2 άηνκα πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο Υ 22 κέξεο= 
132 ιίηξα/κήλαΥ 10 κήλεο θαη 5 εκέξεο= 1.350 ιίηξα. 
Γηα ην επνρηθφ πξνζσπηθφ 3 αηφκσλ κε ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο Υ 22 κέξεο=66 ιίηξα/κήλαΥ10 κήλεο 
 θαη 5 κέξεο=675 ιίηξα. 
Γηα ην επνρηθφ πξνζσπηθφ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ 2κελσλ ζπκβάζεσλ, 
 πνπ πξνζιακβάλνληαη θαηά πεξηφδνπο 275 ιίηξα. 
πλνιηθά απαηηνχληαη ηα ιίηξα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:           
 

     

Α/Α 
 

ΔΗΓΟ - 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΤΚ. 
 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
 

ΤΝ. 
ΓΑΠΑΝΖ 
 

Φ.Π.Α. 
13% 
 

Γελ. 
ζύλνιν 
 

1 
 

Γάια θξέζθν 

παζηεξησκέλν 
 

ιίηξν 
 

2.300 
 

0,955 
 

2.196,50 285,55 2.482,05 

 

         

       

       

       

       
       
 
 
 
          

     



[xvii] 
 

 
 

                                              ΤΝΟΛΗΚΑ ΠΟΑ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ          

       

Α/Α 
 

ΔΗΓΟ - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΤΝ. 
ΓΑΠΑΝΖ 
 

Φ.Π.Α. 
13% 
 

Φ.Π.Α. 
24% 
 

Γελ.ζύλνιν 
 

1 ΟΜΑΓΑ Α΄ 
(ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ) 

50.290,20 
 

3.634,68 
 

5.359,49 
 

59.284,37 
 

2 ΟΜΑΓΑ B 
(ΔΗΓΖ 
ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟΤ) 

25.572,05 
 

3.324,42 
 

 28.896,47 
 

3 ΟΜΑΓΑ Γ 
(ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ) 

22.145,00 
 

2.878,85 
 

 25.023,85 
 

4 ΟΜΑΓΑ Γ΄ 
(ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ) 

19.500,00 
 

2.535,00 
 

 22.035,00 
 

5 ΟΜΑΓΑ Δ΄ 
(ΔΗΓΖ 
ΑΡΣΟΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ) 

18.972,50 
 

1.755,00 
 

1.313,40 
 

22.040,90 
 

6 ΟΜΑΓΑ Σ΄ 
(ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 
ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟ) 

3.342,50 434,53  3.777,03 

7 ΟΜΑΓΑ Ε’ 
(ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ) 

7.737,50 
 

1.005,88 
 

 8.743,38 
 

8 ΟΜΑΓΑ Ζ΄ 
(ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 
ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟ είδνο 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο) 

2.196,50 285,55  2.482,05 

 ΤΝΟΛΑ 149.756,25 15.853,91 6.672,89 172.283,05 
 

      

       

       

       

          

   

          

   

 

       

 

 

  

          

 

   

          
 
 
 
 
 
 
 
 
          

  
 



[xviii] 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΖΜΟ Ζ.Π.ΝΑΟΤΑ 

Αξ.πξση 22764/28-9-2017 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
ΚΑΗ ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ ΓΗΑ 1 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ  

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

1. Σερληθή Έθζεζε  

2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

  
  



19 
 

  

 
ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ 

 
    Ζ παξνχζα πξνκειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θξέζθνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο  (παζηεξησκέλνπ θαη 
νκνγελνπνηεκέλνπ), ην νπνίν ζα είλαη πιήξεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζήκεξα απφ ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ. To γάια ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο αγειαδηλφ, πιήξσο απαιιαγκέλν απφ νπνηαδήπνηε 
άρξεζηε, πεξηηηή ή βιαβεξή νπζία, ζα έρεη ππνζηεί παζηεξίσζε θαη νκνγελνπνίεζε, ζα  πεξηέρεηαη ζε 
ζπζθεπαζίεο ηνπ 1 ιίηξνπ είηε απφ πιηθφ tetrapack είηε απφ PVC θαηάιιειν γηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε 
ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ζα θιείλεη κε θαπάθη αζθαιείαο.  
    Θα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ε έλδεημε «ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ» θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ  
πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ γάιαθηνο. Δμσηεξηθά ηεο 
ζπζθεπαζίαο ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 5 
(πέληε) εκέξεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπληήξεζήο ηνπ.  
    Ο αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε δηαλνκήο ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 
Τπεξεζίαο,  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . ζε φιεο ηεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, φπνπ ππάξρεη 
πξνζσπηθφ πνπ δηθαηνχηαη γάια ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 
    Σν πξνζθεξφκελν θξέζθν γάια ζα πξέπεη επί πιένλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ (άξζξν 80) λα δηαζέηεη: 
  

Φξέζθν γάια αγειάδνο , πιήξεο παζηεξησκέλν (έθζεζε ζε ζεξκνθξαζία 71,5°C γηα 15’’ ή      
ηζνδχλακνο ζπλδπαζκφο ) θαη νκνγελνπνηεκέλν 
Ληπαξά ηνπιάρηζηνλ 3,5% 
ηεξεφ Τπφιεηκκα άλεπ Λίπνπο 8,5 % 
pH 6,0-6,8 
Πξσηετληθέο νπζίεο ηνπιάρηζηνλ 2,9% 
Δλέξγεηα 60-70 kcal /100γξ πξντφληνο 
Τδαηάλζξαθεο 4,5-4,8 / 100γξ πξντφληνο 

    Ζ  πξνκήζεηα εληάζζεηαη ζηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο  εξγαδφκελνπο ησλ 
Ο.Σ.Α., ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 53361/11-10-06 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκ. Γηνίθεζεο  & 
Απνθέληξσζεο – Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ - Απαζρφιεζεο & Κνηλ. Πξνζηαζίαο  φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 31119/19-05-2008 ΚΤΑ (ΦΔΚ 990/Β΄/28-05-2008) θαη ηελ 
ΣΣ36586/10-07-2007 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1323/Β΄/30-07-2007). Ο Γήκνο  Νάνπζαο έρνληαο ππφςε ηελ ζρεηηθή 
λνκνζεζία ζα πξνβεί ζηελ ρνξήγεζε θξέζθνπ γάιαθηνο . 
    Ζ δαπάλε  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ  16.871,03 € άλεπ Φ.Π.Α. , ( 19.064,26 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 13%) θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ  πξνυπνινγηζκφ  θαηά ηα έηε 2018-2019. 
   Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν  
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα θξέζθνπ αγειαδηλνχ πιήξνπο γάιαθηνο,  γηα ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Νάνπζαο, φπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη  ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή.  
Άξζξν 2ν: Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 
Σνπ Ν.4412/2016  ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), ηνπ Ν.3852/2010. 
 
Άξζξν 3ν: Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 ηνπ 
άξ. 4 ηνπ Ν.4111/2013 θαη ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ 3/2013 ηνπ ΤΠ.Δ.  
 
Άξζξν 4ν: Αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, κεηά ηελ θαηά ην λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη κεηά ηελ 
αλαθνίλσζή ηνπ, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζην Γ.Νάνπζαο εληφο είθνζη   εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 
ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλαθνηλψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
Άξζξν 5ν: ύκβαζε 
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Ν.4412/2016. 
 
Άξζξν 6ν: Παξάδνζε  -  Παξαιαβή  γάιαθηνο   
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα παξαδίδεη ην γάια, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΖΜΟΤ . 
ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Σν δηαλεκφκελν θξέζθν γάια ζα πξέπεη ηελ εκέξα παξάδνζεο 
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απφ ηνλ πξνκεζεπηή, λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 3 (ηξεηο) ήκεξεο δηάξθεηα πξηλ ηελ ιήμε ηνπ.   
Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ γάιαθηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ο 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη  άκεζα,  ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ ΓΖΜΟΤ  ηελ πνζφηεηα 
γάιαθηνο πνπ ζα  ηνπ δεηείηαη θάζε θνξά . 
Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα, ηα νπνία πξέπεη 
λα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί κεηαθνξάο γάιαθηνο. 
O Γήκνο Νάνπζαο . δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νξηζκέλεο πεξηφδνπο, λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά θαη γηα 
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ρνξήγεζε ηνπ γάιαθηνο.  
Ο Γήκνο Νάνπζαο  δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη 
ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο ππεξεζίαο. 
Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα ηελ παξάδνζε πέξαλ ηεο πξνζεζκίαο, πνπ 
νξίδεηαη παξαπάλσ, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο  θπξψζεηο. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο 
κπνξεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  λα κεηαηεζεί, κεηά θαη απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ 
ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ή φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ 
αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κεηάζεζεο δελ ππνβάιινληαη θπξψζεηο. 
Άξζξν 7ν: Δγγπήζεηο πνηόηεηαο  
To γάια ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο αγειαδηλφ, θξέζθν, πιήξεο απαιιαγκέλν απφ νπνηαδήπνηε 
άρξεζηε, πεξηηηή ή βιαβεξή νπζία θαη ζα έρεη ππνζηεί παζηεξίσζε θαη νκνγελνπνίεζε ζε ζπζθεπαζία 
ηνπ 1 ιίηξνπ. Θα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηηθέηα θάζε θνπηηνχ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ  
πξντφληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ γάιαθηνο. Δμσηεξηθά ηεο 
ζπζθεπαζίαο ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 5 
(πέληε) κέξεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπληήξεζήο ηνπ. 
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή  δηαπηζησζεί  απφθιηζε απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα  
ή ηηο εκεξνκελίεο παξαγσγήο θαη ιήμεο  ηφηε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη  
άκεζα κέξνο  ή νιφθιεξε ηελ παξαγγειία , ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο..  
 
Άξζξν 8ν: Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. Ο 
Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γεκν Νάνπζαο . 
            
 

 

               

         

     

         

         

     

     

  
 
 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

    Υπολογισμός υρέσκοσ γάλακτος : 
    Με βάζε ηελ ππ’ αξ. 53361/11-10-06 ΚΤΑ πεξί "Παξνρήο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε 
ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. θαη κέηξσλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο" φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 
31119/19-05-2008 (ΦΔΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΤΑ θαη ηελ ΣΣ36586/10-07-2007 (ΦΔΚ 1323/Β΄/30-07-
2007) ΚΤΑ, πξνβιέπεηαη  ε ρνξήγεζε 1 ιίηξνπ θαηά πξνηίκεζε θξέζθνπ γάιαθηνο εκεξεζίσο ζε 
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δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 
    Γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γ. Νάνπζαο απαηηείηαη ε πξνκήζεηα 17.666 ιίηξσλ θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηελ 
θάιπςε  ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη γηα έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ: 
     H ππεξεζία θαζαξηφηεηαο  απαζρνιεί  28  άηνκα , ε ππεξεζία λεθξνηαθείνπ 1  άηνκν  , ζηελ ηερληθή 
ππεξεζία  13  άηνκα   ζηελ ππεξεζία πξαζίλνπ 12 άηνκα, νη ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο   10 άηνκα , oη 
ζρνιηθνί θχιαθεο 1   άηνκα.  νη Γ.Δ. ηερλίηεο  1  άηνκν  Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο κε δηαπηζησηηθή πξάμε  
7 άηνκα . 
Σύνολο 73 άτομα. 
73 ιίηξα   εκεξεζίσο x  22 εκέξεο = 1606 lit / κήλα 
1606 lit  x  11 κήλεο = 17.666 lit  
    Καηά ζπλέπεηα νη αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ αλέξρνληαη ζε 17.666  lit γάια. 

   ΠΗΝΑΚΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ   
CPV 15511100-4  ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟ ΓΑΛΑ 

 

Α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα Δλδεηθηηθή 
ηηκή 

κνλάδαο 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

Δλδεηθηηθή 
ηηκή ζπλφινπ 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠΑ (13%) Σειηθφ 
ζχλνιν 

1 Φξέζθν αγειαδηλφ γάια 17.666 lit 0,955 € 16.871,03 € 2.193,23 € 19.064.26€ 

 
 
    ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γ. Νάνπζαο γηα ην έηνο 2017 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ  2018  θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Κ.Α. : 
 

15.6063.001 4.000,00 

20.6063.001. 7.500,00 

30.6063.001 4.300,00 

35.6063.001 3.000,00 

45.6063.001  300,00 

 
 
ππάξρεη πίζησζε 19.100,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 

 
 
 
 
 

 ε πληάθηξηα                                           
 Ο 
πξνηζηάκελνο   

Οηθνλνκηθνχ 
Σκήκαηνο 

         

         
  Βαηαληδή Αζελά                      Νίθαο Βαζίιεηνο  
                 ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ –ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ                             ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ     ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΔΗΜΟ ΗΡΧΨΚΗ ΠΟΛΕΧ ΝΑΟΤΑ 

ΔΗΜΑΡΥΙΑ 30 Σ.Κ. 59200   ΝΑΟΤΑ 

Σηλέθυνο:  2332350367, 233235050328 

Fax    :  2332024260 

E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr 

Απ. Ππυη: 27244/17-11-2017 

Πεπίλητη διακήπςξηρ δημόζιος ηλεκηπονικού ανοικηού διαγυνιζμού 
Για τθν προμικεια τροφίμων για τθ ςίτιςθ των νθπίων ςτο Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ & 
Αλλθλεγγφθσ  και γάλακτοσ  ( ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ  ) για τουσ εργαηόμενουσ  του 
Ν.Π. και του   Διμου Νάουςασ ζτουσ 2018-2019    

    Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 
Πξνθεξύζζεη δεκόζην ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα  Εηδώλ 

ηξνθίκσλ & γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθό θαη  ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ 

Νάνπζαο θαη ηνπ Ννκηθνύ ηνπ Πξνζώπνπ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγύεο Δήκνπ Νάνπζαο» έηνπο 2018– 2019 ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο 

αμίαο (191.347,31) κε ΦΠΑ όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ: (Α/Α 50455  ζςζηήμαηορ ΕΗΔΗ ) 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ CPV ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
 ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ 
(ΣΡΟΦΙΜΑ) 

15800000-6 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

59.284,37€ 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 

15300000-1 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

28.896,47€ 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 15110000-2 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

25.023,85€ 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ 15211000-0 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

22.035,00€ 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 15810000-9 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 

22.040,90€ 

ΑΔΑ: Ω38ΚΩΚ0-ΕΕΕ



ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ 
ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ Ω ΕΙΔΟ 
ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

15511000-3 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 19.064,26€ 

ΟΜΑΔΑ 7 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ 
ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ 

15511000-3 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

3.777,03€ 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 15411110-6 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

8.743,38 

ΟΜΑΔΑ9 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ 
ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ Ω ΕΙΔΟ 
ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

15511000-3 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

2.482,05 

 ΣΥΝΟΛΟ   191.347,31 

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

Ννκηθνύ ηνπ Πξνζώπνπ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Δήκνπ 

Νάνπζαο» έηνπο 2018-2019   αλαιπηηθά ν πξνϋπνινγηζκόο θάζε θνξέα ρσξίο ΦΠΑ  

είλαη :  

 1 Δήμορ  Νάοςζαρ :16.871,03     2.Ν.Π.Δ.Δ.:  149.756,25    ΤΝΟΛΟ    166.627,28 

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

3) Κπεοπυλείος , 4) Ισθςοπυλείος, 8) Ελαιόλαδο 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  (1-9)  θαη γηα όπνην θνξέα επηζπκνύλ ήηνη: 

1. Δήκνο Νάνπζαο 

2. Ν.Π.Δ.Δ. «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Δήκνπ 

Νάνπζαο» γηα ηε ζπλνιηθή σζηόζν πξνθεξπρζείζα πνζόηεηα θάζε νκάδαο. 

Απόξξηςε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εηδώλ κηαο «νκάδαο» επηθέξεη 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  Δεςηέπα  20-11-2017  και ώπα 

08.00μ. 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε Σπίηη 12-12-2017 και 

ώπα 17.00μμ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω38ΚΩΚ0-ΕΕΕ



Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ  Δεςηέπα  18-12-2017   

και ώπα 10.30 π.μ. 
 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(αξζξν 7 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  (αλεπ 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 ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 
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