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 Πεπίλητη διακήπςξηρ δημόζιος ηλεκηπονικού ανοικηού διαγυνιζμού 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 

Πξνθεξύζζεη δεκόζην ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο σο είδνο αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ην Δήκν Νάνπζαο θαη ην Ννκηθό ηνπ Πξόζσπν (Κ.Κ.Π.&Α.) θαη εηδώλ ηξνθίκσλ  γηα ην 

«Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Δ.Νάνπζαο»,  ζπλνιηθήο αμίαο 151.241,59 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (132.825,5 € άλεπ ΦΠΑ) όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ: (Α/Α  91476  ζπζη. ΕΣΗΔΗΣ ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ CPV ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ  15800000-6 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

23.919,84 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 15300000-1 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

18.917,42 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 15110000-2 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

15.514,33 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ 15211000-0 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

14.791,70 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ 15810000-9 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

15.167,30 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ 
(για Π.ταθμούσ)  

15511000-4 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

2.158,30 

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  15411110-6 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

5.595,76 

ΟΜΑΔΑ 8 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ  
ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ  
(γάλα φρζςκο ωσ είδοσ ατομικήσ 
προςταςίασ )  

15511000-4 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

12.774,98 

ΟΜΑΔΑ9 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ (ωσ είδοσ 
ατομικήσ προςταςίασ ) 

15511000-4 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  42.401,96 

 ΣΥΝΟΛΟ   151.241,59 € 

 

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηνπ έηνπο 2021 θαη  2022 ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, ηνπ Ν.Π. 

Κ.Κ.Π.&Α.  Αλαιπηηθά ν πξνϋπνινγηζκόο θάζε θνξέα ρσξίο ΦΠΑ  είλαη :1. Δήμορ  Νάοςζαρ : 37.523,86 €,    

2.Ν.Π.Δ.Δ.:  95.301,64€,  ύνολο 132.825,5 εςπώ άνες ΦΠΑ. 

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

4)Ισθςοπυλείος, 7)Ελαιόλαδο ην μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) ζηελ λόκηκα 

δηακνξθνύκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο (κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο αλά νκάδα πξνκήζεηαο),  

ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο 

ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Π.Ε. Ηκαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. Γηα ηα 
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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 ή όιεο ηηο νκάδεο, (1-9)  γηα ηε ζπλνιηθή σζηόζν θεξπρζείζα 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 31/5/2021020  και ώπα  17.00μμ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε Σεηάπηη  16/6/2021 και ώπα 17.00μμ. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σεηάπηη 23/6/2021 και ώπα 11.00 πμ. 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα  ζύκθσλα κε ην άξζξν 25,  

Ν.4412/2016. 

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

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

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

Οη πξνζθνξέο ζα  πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ύςνπο 1% ηεο 

πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο πξν ΦΠΑ ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ 

ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε (άξζξν 2.2.2. ηεο 

δηαθήξπμεο). Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο 

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

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

ζπκβάζεηο  αμίαο ίζεο ή θαηώηεξεο από ην πνζό ησλ  είθνζη ρηιηάδσλ  επξώ  (άλεπ ΦΠΑ).Η δηάξθεηα ηζρύνο 

ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο. O ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο 

νξίδεηαη ζε   210  ημέπερ. 

Τν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www.naoussa.gr, ζηελ δηαδξνκή : 

Επηθαηξόηεηα –Πξνθεξύμεηο , 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 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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Διακιρυξθ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, με Ανοικτι 

Διαδικαςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ με εκτιμϊμενθ αξία   132.825,5 ευρϊ   ( άνευ 
ΦΡΑ)  για τθν προμικεια γάλακτοσ ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ για 
το Διμο Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο (Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν 
τροφίμων  για το «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ 

Δ.Νάουςασ»  

 

Αρ.πρωτ. : 8139/28-5-2021 

A.A.  ΕΣΘΔΘΣ: 133603 
 

 

 
 

 

 



 

Σελίδα 2 

Ρεριεχόμενα 

 Διακιρυξθ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ με εκτιμϊμενθ αξία 
132.825,5 € ( άνευ ΦΡΑ)  για τθν προμικεια γάλακτοσ ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο Νάουςασ και το 
Νομικό του Ρρόςωπο (Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ 
Δ.Νάουςασ» 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

   

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΘΩΙΚΘΣ ΡΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΡΩΘΝ ΔΘΜΑΧΙΑΣ) 

Ρόλθ ΝΑΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 59200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 23323-50328, -50367 

Φαξ 2332024260 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  adamidou@naoussa.gr, 
lapavitsas@naoussa.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ολυμπία Αδαμίδου, Γεϊργιοσ Λαπαβίτςασ,  

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ και ανικει ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ (Υποτομζασ ΟΤΑ).   

 

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 με τθ μζκοδο χορθγθτϊν- προμθκευτϊν (ΦΕΚ Α 
240 /12-12-2012) για τθν προμικεια 1) τροφίμων και γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου 
Νάουςασ «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ» και για τθν προμικεια 2) γάλακτοσ,  (ωσ 
είδοσ ατομικισ προςταςίασ) για  τουσ εργαηόμενουσ α) του Διμου Νάουςασ, β) του Ν.Ρ. του Διμου 
Νάουςασ  «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Ρλατεία Δθμαρχίασ 30 –Νάουςα, πλθροφορίεσ: Αδαμίδου 
Ολυμπία, Λαπαβίτςασ Γεϊργιοσ τθλζφωνο: 2332350328, 50367   

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 

 

mailto:adamidou@naoussa.gr
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ  παροφςασ  ςφμβαςθσ είναι από τoυσ τακτικοφσ προχπολογιςμοφσ  του Διμου 
Νάουςασ και του Νομικοφ του Ρροςϊπου «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ. Θ 
δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ κα βαρφνει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ  των προχπολογιςμϊν του ζτουσ 2021  και 
των αντίςτοιχων του  2022, α) του Διμου Νάουςασ και ςυγκεκριμζνα τουσ   Κ.Α. : 02.15.6063.001, 
02.20.6063.001,02.30.6063.001,02.35.6063.001,02.45.6063.001 β) του Νομικοφ Ρροςϊπου «Κζντρο 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ» και ςυγκεκριμζνα τουσ  ΚΑ  02.15.6481.00 και τον  02. 15.6063  

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. 
«Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ» και τθσ προμικειασ  φρζςκου γάλακτοσ  
(ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ ) για το Ν.Ρ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ Διμου 
Νάουςασ» , τθσ προμικειασ  φρζςκου γάλακτοσ  (ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ ) για τουσ εργαηομζνουσ 
του  Διμου Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ. Οι ανωτζρω προμικειεσ αφοροφν ζνα ζτοσ (δϊδεκα μινεσ)   

 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  

 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΦΟΕΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  15800000-6 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

23.919,84 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ 15300000-1 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

18.917,42 

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

15.514,33 

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

14.791,70 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΘ ΑΤΟΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 15810000-9 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

15.167,30 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ 
(για Ρ.Στακμοφσ)  

15511000-4 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

2.158,30 

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  15411110-6 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

5.595,76 

ΟΜΑΔΑ 8 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ  
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ  
(γάλα φρζςκο ωσ είδοσ 
ατομικισ προςταςίασ )  

15511000-4 Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

12.774,98 
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ΟΜΑΔΑ9 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ 
(ωσ είδοσ ατομικισ 
προςταςίασ ) 

15511000-4 ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  42.401,96 

 ΣΥΝΟΛΟ   151.241,59 € 

 
 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των  151.241,59 € ςυμπεριλαμβανομζνου  του ΦΡΑ. 
Για το Ν.Ρ. 108.839,63 € με ΦΡΑ   και για το Διμο Νάουςασ  42.401,96 € με ΦΡΑ . 

Θ διάρκεια  ιςχφσ  των ςυμβάςεων  ορίηεται  ςε  12 μινεσ. Ο  χρόνοσ ιςχφσ των νζων ςυμβάςεων  κα 
ξεκινάει  με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για τθν κάκε ομάδα.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ  
Ι –ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΘ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ τιμισ. 

  

Αναλυτικότερα: 
• για τα είδθ κρεοπωλείου, ιχκυοπωλείου, οπωροπωλείου και  ελαιολάδου, 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 τθσ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006 ενϊ 

• για τα υπόλοιπα είδθ τροφίμων, τα είδθ παντοπωλείου, αρτοποιείου και ηαχαροπλαςτικισ,  
γάλατα, θ ανάκεςθ κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ 
τιμι ςε ευρϊ (€). 

 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα  ι περιςςότερα τμιματα  τθσ προμικειασ. Δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον τμιματοσ. 

Ελλιπείσ προςφορζσ που κα αναφζρονται ςε μζροσ των ποςοτιτων των ειδϊν ι δεν προκφπτει με 
ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται 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.4782/2021 (Αϋ36/ 09-03-2021) «Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και αναμόπθωζη ηος πςθμιζηικού     

πλαιζίος ηων δημοζίων ζςμβάζεων, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ 
αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία»  

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 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» 
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 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 ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 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”,  

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

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «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 αρ.πρωτ. 7810/24-5-2021  ενιαία μελζτθ   του Διμου Νάουςασ και του Νομικοφ του 
Ρροςϊπου. 

 Τθν υπϋαρ. 347/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ςυγκρότθςθσ γνωμοδοτικισ 
επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων του Διμου Νάουςασ  

 τθν υπϋαρ.πρωτ. 7608/20-5-2021 μελζτθ του Διμου Νάουςασ , τθν με αρ. 2/14-4-2021 προμελζτθ 
του «Κζντρου Ρροςταςίασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Δ. Νάουςασ» και τθν υπϋαρ.29/2021. 
απόφαςθ Δ.Σ. του Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ 
προμικειασ τροφίμων για ζνα ζτοσ και ψιφιςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ,   

 τθν υπϋαρ. 235/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ 
του ζτουσ 2021.  

 Τισ υπϋαρ.235/2021  Α.Α.Υ. του Διμου Νάουςασ, για τθ δζςμευςθ των πιςτϊςεων, κακϊσ και τισ 
υπϋα.78/2021, 79/2021 ΑΑΥ ΤΟΥ Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ 

 Tθν υπϋαρ.219/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν: ζγκριςθ τθσ προμικειασ και 
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ τθν επιλογι του τρόπου εκτζλεςθσ και του κριτθρίου ανάκεςθσ, τον 
κακοριςμό των όρων τθσ διακιρυξθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 16/6/2021 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 
17:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία κα είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 31/5/2021, θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 17:00 μ.μ.  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν 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 θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό :133603 

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

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    ςτθν διαδρομι : Επικαιρότθτα –Ρροκθρφξεισ   

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων  ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον/τουσ ανάδοχο/ουσ.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα 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 κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.naoussa.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

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 ζωσ ΙV  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.πρωτ.7810/24-5-2021 Ενιαία μελζτθ 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

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

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

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Αϋ188)1. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

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

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
.  

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

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

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

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ 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.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 καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

(ΡΑΑΤΘΜΑ  ΙV   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, 

                                                           
1
 Επιτρζπεται 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. 
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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 
ςυμβάςεων2. 

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

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 
ςυμμετοχισ  1%  ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό άνευ 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  Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 

20.503,75 
 

 
205,04 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΘ 
ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 

16.741,10 

 
 

167,41 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 
 

13.729,50 

 
137,30 

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

 

13.090,00 

 
 

130,90 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΘ 
ΑΤΟΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 

13.070,00 

 
 

130,70 

                                                           
2
 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 
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ΟΜΑΔΑ 6 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ 
(για Ρ.Στακμοφσ)  

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

 
1.910,00 

 
 

19,10 

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

4.952,00 49,52 

ΟΜΑΔΑ 8 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ  
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ  
(γάλα φρζςκο ωσ είδοσ 
ατομικισ προςταςίασ )  

Ν.Ρ. ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

11.305,29 113,05 

ΟΜΑΔΑ  9 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ (ωσ είδοσ 
ατομικισ προςταςίασ ) 

 
ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
37.523,86 

 
375,24 

 
 

 

 

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

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

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

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 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 αμετάκλθτθ  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),  
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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 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

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

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 
φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι : 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 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    

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

γ) θ ανακζτουςα αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από 

τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
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αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

 

Αν 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.  

Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 

λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του 

Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά 

περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του.  

Οι περ. αϋ και βϋ παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 

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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ 

διακανονιςμοφ 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 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 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

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

2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασ 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  

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 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. 

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. 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 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 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 ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  



 

Σελίδα 16 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 
2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
 
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

  
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, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα II , το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ3 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 ). 

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.  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν 

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

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

                                                           
3
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ. Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι 
υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ 
και διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ 
Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr. Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ 
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ 
δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

 
 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 4 

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 παραγράφου 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. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.5 

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, 

                                                           
4
     Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-

Η9Κ).ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ. 
5
 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.   
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από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβoλι του6.  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.27 και 2.2.3.38 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ+.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα9. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί 
υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων10. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ 
να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα 

                                                           
6
       Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019 
7
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

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

8
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

9
   Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ ανακζτοντεσ φορείσ οφείλουν εφεξισ να αποδζχονται το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 

Φερεγγυότθτασ για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με τθ φερεγγυότθτα των 
οικονομικϊν φορζων, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 4 περ. β του ν. 4412/2016. Σχετικό και το ζγγραφο με ΑΔΑ: 
Ω1Α2Ω-41Τ) του Υπ.Δικαιοςφνθσ και το ζγγραφο με ΑΔΑ:9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.   

10 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται 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 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 
του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.11 

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

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

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ 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 οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά 
τθν υποβολι τουσ. 

                                                           
11

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν 
κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ12 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
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.5. 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 είδθ κρεοπωλείου, ιχκυοπωλείου, οπωροπωλείου και  ελαιολάδου, 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 τθσ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006 ενϊ 
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• για τα υπόλοιπα είδθ τροφίμων, είδθ παντοπωλείου, αρτοποιείου και ηαχαροπλαςτικισ,  γάλατα, θ 
ανάκεςθ κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςε 
ευρϊ (€). 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα  ι περιςςότερα τμιματα  τθσ προμικειασ. Δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον τμιματοσ. 

Ελλιπείσ προςφορζσ που κα αναφζρονται ςε μζροσ των ποςοτιτων των ειδϊν ι δεν προκφπτει με 
ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

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

*Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «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 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 13 
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  Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
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2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι 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 χαρακτιρα14, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
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 εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

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

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 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 τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
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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 θλεκτρονικι 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.15 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

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. 4412/201616, 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 II), 

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 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικι Ρεριγραφι -Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του 
Ραραρτιματοσ I -Eνιαία μελζτθ  τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των 
οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα17.  

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 βάςει 
τιμισ όπωσ ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα  Ι  -Ενιαία Μελζτθ τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Τιμζσ   

Είδθ με ποςοςτό ζκπτωςθσ 

 

                                                           
15

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

16
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  
17

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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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-  κιμάσ (το κιλό): = 8,58 € (χωρίσ ΦΡΑ) 

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 για τον κιμά : 8,58- (8,58 x 0,045 = 0,38) = 8,2€ 

 
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. 
 
(Επιςθμαίνεται ότι το ποςοςτό ζκπτωςθσ κα είναι κοινό για όλα τα είδθ τθσ ομάδασ που κάνουν 
προςφορά. Ρ.χ. ςτα είδθ κρεοπωλείου:  κοινό ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτον κιμά, κρζασ μποφτι, κοτόπουλο)  
 

Είδθ με χαμθλότερθ τιμι :  
Οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν ςυνολικι τιμι που προςφζρουν 
για κάκε ομάδα. 

Ραράδειγμα : 
Ο ςυμμετζχων κα προςφζρει ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ μονάδοσ (προ 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 τθσ διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ), ςε μορφι pdf, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ποςοςτό τθσ 
προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ ι θ τιμι μονάδοσ για κάκε είδοσ τθσ κάκε ομάδασ για τθν οποία ςυμμετζχει. Σε 
περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ του θλεκτρονικοφ παραγόμενου από το ςφςτθμα αρχείου τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ και του ςυμπλθρωμζνου από τον προμθκευτι εντφπου οικονομικισ προςφοράσ του Διμου, 
υπεριςχφει το παραγόμενο από το ςφςτθμα. 

 (Θ προςφορά ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ κα πρζπει να ταυτίηεται με τθν προςφορά ςτα ζντυπα  
οικονομικισ προςφοράσ του Διμου Νάουςασ )  
Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ να ζχουν υπόψθ τουσ ότι μετά τθν  παραγωγι του οικονομικοφ 
αποτελζςματοσ από το ΕΣΘΔΘΣ  υπάρχει περίπτωςθ ανακολουκίασ ςε μερικά είδθ   ωσ προσ το ιςχφον 
κακεςτϊσ του ΦΡΑ τουσ . Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ   λαμβάνεται υπόψθ το ποςό άνευ 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)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται 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. 

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

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 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα επτά (7) 
μθνϊν (210 θμερϊν) από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν 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. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

 

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 προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ. 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
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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, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 42 του 
Ν.4782/2021  

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

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 23/6/2021, θμζρα Τετάρτθ  και ϊρα 11:00  π.μ. 

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

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

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ προςφορϊν , θ ανακζτουςα αρχι τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ 
τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να 
ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ 
προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 42 του Ν.4782/2021. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου18. 

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

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

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

                                                           
18

      Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι ροσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. [Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν 
παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ 
είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα 
χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων 
ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+ 

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.Tα 
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

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

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

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 δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ19 και 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   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 του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

                                                           
19

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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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 δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ20 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

 Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

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

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

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

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

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

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω21 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.  

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

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εθόζον ηα δικαιολογηηικά καηακύπωζηρ ζηηηθούν μεηά ηιρ 1/6/2021, θα εθαπμοζηούν οι 

διαηάξειρ ηος άπθπος 103, όπωρ ηποποποιήθηκαν με ηο Ν. 4782/2021
22

. 
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  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
21

  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
22

    Σφμφωνα με το αρ.πρωτ. 2339/16-4-2021 (ΑΔΑ: 6
Α
0ΘΟΞΤΒ-6

Α
0) ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, ςελ 24, προτείνεται ςτο άρκρο για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ να ςυμπεριλθφκεί ρθτόσ όροσ ότι, εφόςον τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 
ηθτθκοφν μετά τισ 1/6/2021, κα εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του άρκρου 103, όπωσ τροποποιικθκαν με το Ν.4782/2021. 
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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 δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 23. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ24 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 ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά25.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ26 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

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

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

                                                           
23

  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

24
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017 

25
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019 

26
 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ27. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν28 

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

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

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.29  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ30 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ.31 

                                                           
27

 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
28

 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)”. 

29
  Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 

30
 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 

από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
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Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ  
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου32. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτ ζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ33. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά34. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

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.  

                                                                                                                                                                                                 
31

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

32  Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
33

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
34

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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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.  

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 ΙV Υπόδειγμα Εγγυθτικϊν επιςτολϊν   τθσ Διακιρυξθσ   και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 35 

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 επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δφναται και να αποδεςμεφεται 
τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που 
παραλιφκθκε οριςτικά 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.  

Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τισ ςυμβάςεισ  αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των  
είκοςι χιλιάδων  ευρϊ  (άνευ ΦΡΑ). 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋτου 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. 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .36 
 

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.37. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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  

                                                           
36

 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 
37

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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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, ανάλογα με τθν παράδοςθ, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
των ειδϊν από τθν αρμόδια προσ τοφτο επιτροπι, όπωσ κάκε φορά αυτι ιςχφει.   

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 0,07% 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. 4412/201638 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)39 . 

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 ζκπτωτοσ40  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: 
                                                           
38

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

39
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

40
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 
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α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο41 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. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου 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), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201642. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
42

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά, όπωσ κακορίηεται από το ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι –Ενιαία Μελζτθ. 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.4412/1643  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: 

α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ. 

β) Με πρακτικι δοκιμαςία. 

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

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Επίςθσ ο Διμοσ Νάουςασ και τα Νομικά πρόςωπα κατά τθν παράδοςθ – παραλαβι διατθροφν το 
δικαίωμα να αποςτζλλουν δείγματα από τα προσ προμικεια είδθ για ανάλυςθ, ςφμφωνα με τα όςα 
αναφζρονται ςτα «περί δειγματολθψίασ» του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και ςτισ ιςχφουςεσ 
Υγειονομικζσ διατάξεισ, ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ 
προδιαγραφζσ.  
 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

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

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

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

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ 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 κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. 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 

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 
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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 

6.6  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).44 
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  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΔΝΗΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ (αξ.πξση.  7810/24-5-2021)  

 

 

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
 

ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟ (Κ.Κ.Ρ.&Α.)  ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
  

«ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ » 
 

ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ      ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 151.241,59 € ςυμπεριλαμβανομζνου  του ΦΡΑ 
 
 
 

Αρ. πρωτ. 7810/24-5-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ Ραροφςα Ενιαία Μελζτθ περιλαμβάνει:   
 

 τθν με αρ. 2/14-4-2021 προμελζτθ του «Κζντρου Ρροςταςίασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Δ. 
Νάουςασ»,   θ οποία αφορά τισ ομάδεσ από 1-8 του διαγωνιςμοφ  

 

 τθν υπϋαρ.πρωτ. 7608/20-5-2021 μελζτθ του Διμου Νάουςασ, θ οποία αφορά τθν ομάδα 9 του 
διαγωνιςμοφ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΘΜΟΣ ΘΩΙΚΘΣ ΡΟΛΘΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ                                                              Αρ. προμελζτθσ 2/2021 
 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ   

«ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ 

  

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 
 

    Με τθν παροφςα προβλζπεται θ προμικεια  τροφίμων,  που απαιτοφνται για τισ ανάγκεσ των δομϊν του Ν.Ρ. 
και τθσ προμικειασ φρζςκου γάλακτοσ (ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ) του «Κζντρου Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & 
Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ». 
Θα    διεξαχκεί    Ανοικτόσ  ΘλεκτρονικόσΔιαγωνιςμόσ    με    ςφραγιςμζνεσ    προςφορζσ    για τθν 
«ΡΟΜΘΘΕΙΑΤΟΦΙΜΩΝ», με κριτιριο κατακφρωςθσ το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό ςτθ 
νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι τθσ πρϊτθσ ποιότθτασ λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ (με ενιαίο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ ανά ομάδα προμικειασ) τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από το δελτίο 
πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Εμπορίου(ςτα είδθ κρεοπωλείου, ιχκυοπωλείου, οπωροπωλείου και  ελαιολάδου), 
εκτόσ από τα είδθ παντοπωλείου, αρτοποιείου και ηαχαροπλαςτικισ που κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ 
χαμθλότερθ  βάςει λίςτασ τιμι. 
Θ δαπάνθ για τθν προμικεια ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 108.839,63€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
προβλζποντοσ Φ.Ρ.Α.) για το χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσαπό τθ λιξθ των ςυμβάςεων που είναι ςε ιςχφ και κα 
χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ, και κα βαρφνει τουσ ΚΑ 02.15.6481.00, 02.15.6063. 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από: 

1. Τισ   διατάξεισ   του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/ 8-8-2016)Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου 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) , Κ.Τ.Α. κε αξηζκφ 31119/08 
(ΦΔΚ 990 Β/28-05-08)θαη ηελ ΚΤΑ κε αξηζκφ 43726 (ΦΔΚ2208/η. Β’/08-06-2019) 

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..)» 
 

Το Νομικό Ρρόςωπο διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα τρόφιμα, ϊςτε ναελζγχεται 
τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, ςτο ΓενικόΧθμείο του Κράτουσ. 
                                  

         Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε 
Πλα τα προϊόντα πρζπει να φζρουν τουλάχιςτον το 80% του ςυνολικοφ χρόνου ηωισ τουσ κατά τθν παράδοςθ, να 
υπάρχει ονομαςία πϊλθςθσ, ποιοτικι κατάταξθ, κερμοκραςία κατάψυξθσ, θμερομθνία παραγωγισ, θμερομθνία 
λιξθσ, ονομαςία και κωδικόσ λειτουργίασ εταιρίασ παραγωγισ, κακαρό βάροσ, να μθν ζχουν τεχνολογικά 
ελαττϊματα (Ρ.Δ.  76/87), παράςιτα ζντομα, ξζνα ςϊματα και οι φυςικοχθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ να είναι αυτζσ, 
που ορίηονται από τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 
 
Α. ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  
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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» ι  
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. 
 

3.   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». 
 

4.   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: 
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» 

¨Έιεγρνο καθξνζθνπηθφο- ρεκηθφο-κηθξνβηνινγηθφο 
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5.    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 . 
 

6.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» θαηηηο 
ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

 Έιεγρνο καθξνζθνπηθφο – ρεκηθφο 
 

7. Γεκεηξηαθά θαιακπνθηνύ 

 Σν είδνο λα ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη λα είλαη 
εηδηθήο θαηεγνξίαο γηα παηδηά.  
 

8. Γεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο 

 Σν είδνο λα ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη λα είλαη 
εηδηθήο θαηεγνξίαο γηα παηδηά.  
 

9. Όζπξηα 

 Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο 500 γξακκαξίσλ. 

 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. Βνύηπξν αγειάδνο 
Καηά πξνηίκεζε ζε ζπζθεπαζία 250 γξακκαξίσλ. Να πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ 
θαη πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

13. Αιάηη 
ε ζπζθεπαζία 500 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο 
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

14. Μπαραξηθά 
Θα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο 
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

15. Εάραξε 
ε ζπζθεπαζία ησλ 1000 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο 
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

16. Άρλε 
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ε ζπζθεπαζία ησλ 400 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο 
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

17. Καθάν  
ε ζπζθεπαζία ησλ 125 γξ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο 
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

18. Ξύδη 
ε ζπζθεπαζία ησλ 400 γξακκαξίσλ. θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 
θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. Ταχίνι  
Σε ςυςκευαςία  των 1.000 γραμμαρίων θαη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ  θαη Πνηψλ 

θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

22. Αξαβνζηηέιαην 

 Να είλαη ζπζθεπαζκέλν ςε φιάλεσ 1 lit. 
 

23. Αξαθάο (θαηεςπγκέλνο) 
Σε  ςυςκευαςία των 1.000grθαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

24. Διηέο 
ε ζπζθεπαζία ηνπ 1νο θηινχ ρσξίο θνπθνχηζηθαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

25. Νηθάδεοβξώκεο 
ε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξακκαξίσλ θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 
θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
26. Γηανύξηη ζπζθεπαζίαο 200 γξακκαξίσλ αγειαδηλνύ γάιαθηνο 

 Σν γηανχξηη ζα πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγψο ζπζθεπαζκέλν ζε πιαζηηθφ θεζεδάθη. 

 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 
πνπρξεζηκνπνηνχλ γελεηηθψο κεηαιιαγκέλα πξντφληα. 
Όιεο νη δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία ηνπ λα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ 
νδεγία 02/46 ΔΔ 
 
27. ΚΑΤΕΧΥΓΜΕΝΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ (ζπανάκι, απακάρ, θαζολάκια κλπ)κιλό: 

Τα θαηερογμέκα ιαπακηθά κα είκαη απαιιαγμέκα από δςύθηα θαη άιιεξ λέκεξ ύιεξ. Η ζοζθεοαζία 

κα είκαη ημο εκόξ θηιμύ όπςξ δηαηίζεκηαη ζηεκ εονεία αγμνά θαη κα ακαγνάθμκηαη μη ελήξ 

εκδείλεηξ: α) ε μκμμαζία πώιεζεξ ζομπιενςμέκε με ηεκ έκδεηλε «βαζείαξ θαηάρολεξ» ή «ηαπείαξ 
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θαηάρολεξ» ή «οπενθαηερογμέκα» β) ε εμενμμεκία ιήλεξ γ) μ πνμζδημνηζμόξ πανηίδαξ δ) ζαθή 

ακαθμίκςζε «απαγμνεύεηαη ε εθ κέμο θαηάρολε μεηά ηεκ απόρολε». 
 

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. 

 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 πνπιεξηθψλ , 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 νωπά 
Να είλαη α’ πνηφηεηαοθηιέηα ςαξηνχ, 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 
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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). 
Απαηηείηαη επίζεο ε ελαξκφληζε ζηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, θηεληαηξηθέο θαη αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο. 
 
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 άξηνοπξέπεη λα είλαη νιηθήο άιεζεο θαζαξνχ βάξνπο 350γξ. παξαδηδφκελνο 3 κε 4 ψξεο κεηά 
ηνλ εθιηβαληζκφ ηνπ, δηθαηνινγεκέλεο ηεο λνκίκνπαπνκείσζεο. 

 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 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 (ςε φιάλεσ 1 lit) 
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Ε. ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 
1. Γάια θξέζθν αγειάδνο, (πιήξεο παζηεξησκέλν θαη νκνγελνπνηεκέλν) 

 Έθζεζε ζε ζεξκνθξαζία 71,5ν
Cγηα 15΄΄ ή ηζνδχλακνο ζπλδπαζκφο 

 Ληπαξά ηνπιάρηζηνλ 3,5% 

 ηεξεφ Τπφιεηκκα άλεπ ιίπνπο 8,5% 

 Ph6,0-6,8 

 Πξσηετληθέο νπζίεο ηνπιάρηζηνλ 2,9% 

 Δλέξγεηα 60-70 kcal /   100 grπξντφληνο 

 Τδαηάλζξαθεο 4,5-4,8 / 100γξ. πξντφληνο 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Σηηξ Τεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ πενηιαμβάκμκηαη ηα θονηόηενα πνμσόκηα πνήζεηξ θαη είκαη γεκηθμύ 

παναθηήνα. Καηηζπύεη ζε όια ε Ειιεκηθή θαη ε Εονςπασθή Νμμμζεζία γηα ηηξ 

πνμδηαγναθέξπαναγςγήξ, δηάζεζεξ,ζοζθεοαζίαξ, ηοπμπμίεζεξ δηάζεζεξ θ.ι.π, πμο αθμνμύκ ηα 

πνμμεζεοόμεκαείδε. 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 108.839,63€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.), ή 95.301,64€ (χωρίσ ΦΡΑ). 
 

                               
                             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
                                     ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ 

                                  Γενικό ςφνολο με Φ.Ρ.Α. : 108.839,63€ (  95.301,64 χωρίσ ΦΡΑ)  

ΟΜΑΔΑ 1: Είδθ Ραντοπωλείου 
(CPV: 15800000-6) 
 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

 

Φ.Ρ.Α. 
24% 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 Αλάτι (πλαςτικι 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμ 
 

230 
 

0,60 
 

138,00 
 

 
33,12 

 
171,12 

 

2 Αλεφρι φαρίνα 
(χάρτινθ ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμ 
 

30 
 

0,80 
 

24,00 
 

3,12 
 

 
27,12 

 

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

τεμ 
 100 

 
0,60 

 
60,00 

 
7,80 

 
 

67,80 
 

4 Αρακάσ 
κατεψυγμζνοσ (ςυςκ. 
1000 γρ.) 

τεμ 
 

100 
 

2,30 
 

230,00 
 

29,90 
 

 
259,90 

 

5 Αυγά (μεςαία 53-63 
γρ.) 
 

τεμ 
 

5.500 
 

0,20 
 

1.100,00 
 

143,00 
 

 
1.243,00 

 

6 Βανίλια άρωμα               
(5 τεμ/φακ) 

τεμ 
 

40 
 

0,60 
 

24,00 
 

 
5,76 

 
29,76 

 

7 Δάφνθ (ςυςκευαςία 
20 γρ.) 

τεμ 
 

10 
 

1,00 
 

10,00 
 

 
2,40 

 
12,40 
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8 Δυόςμοσ 
(ςυςκευαςία 40 γρ.) 

τεμ 
 

15 
 

1,15 
 

17,25 
 

 
4,14 

 
21,39 

 

9 Ελιζσ (χωρίσ 
κουκοφτςι) 

κιλά 
 

100 
 

5,20 
 

520,00 
 

 
124,80 

 
644,80 

 

10 Ηάχαρθ (χάρτινθ 
ςυςκευαςία 1.000 
γρ.) 

τεμ 
 100 

 
0,80 

 
80,00 

 
 

19,20 
 

99,20 
 

11 Άχνθ (ςυςκ. 400γρ.) Τεμ. 20 0,85 17,00  4,08 21,08 

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

τεμ 
 1.700 

 
0,80 

 
1.360,00 

 
176,80 

 
 

1.536,80 
 

13 Κακάο (ςυςκευαςία 
125 γρ.) 

τεμ 
 

70 
 

1,25 
 

87,50 
 

 
21,00 

 
108,50 

 

14 Κανζλλα ξφλο 
ςακουλάκι 50γρ.  

τεμ 
 

10 
 

0,80 
 

8,00 
 

 
1,92 

 
9,92 

 

15 Κανζλλα ςκόνθ 
ςακουλάκι 

τεμ 
 

10 
 

0,60 
 

6,00 
 

 
1,44 

 
7,44 

 

16 Κφμινο (φακελάκι 50 
γρ.) 

τεμ 
 

15 
 

0,80 
 

12,00 
 

 
2,88 

 
14,88 

 

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

τεμ 
 

120 
 

9,00 
 

1.080,00 
 

140,40 
 

 
1.220,40 

 

18 εβφκια (ςυςκ. 500 
γρ.) 

τεμ 
 

100 
 

2,00 
 

200,00 
 

26,00 
 

 
226,00 

 

19 Νιφάδεσ 
καλαμποκιοφ 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμ 
 

300 
 

3,00 
 

900,00 
 

 
216,00 

 
1.116,00 

 

20 Ξφδι (πλαςτικι φιάλθ 
400 γρ.) 

τεμ 
 

230 
 

0,60 
 

138,00 
 

 
33,12 

 
171,12 

 

21 Ριπζρι (ςυςκ. 100γρ.) τεμ 
 

40 
 

1,00 
 

40,00 
 

 
9,60 

 
49,60 

22 Ριπζρι κόκκινο γλυκό 
(ςυςκ. 100γρ) 

Τεμ.  
10 1,45 14,50  3,48 17,98 

23 Ταχίνι (ςυςκευαςία 
1.000 γρ.) 

τεμ 
 

130 
 

7,00 
 

910,00 
 

 
218,40 

 
1.128,40 

 

24 ίγανθ (ςυςκ. 50 γρ.) τεμ 
 

50 
 

1,00 
 

50,00 
 

 
12,00 

 
62,00 

 

25 φηι (μπόνετ κίτρινο) 
πακζτο 1000γρ. 

τεμ 
 

150 
 

1,00 
 

150,00 
 

19,50 
 

 
169,50 

 

26 φηι ςοφπασ γλαςζ ι 
καρολίνα(πακζτο 
1000 γρ.) 

τεμ 
 

150 
 

1,50 
 

225,00 
 

29,25 
 

 
254,25 

 

27 Τοματάκια ολόκλθρα 
αποφλοιωμζνα(ςυςκ. 
1.000 γρ.) 

τεμ 
 

15 
 

1,10 
 

16,50 
 

 
3,96 

 
20,46 

 

28 Τοματοχυμόσ (ςυςκ. 
500 γρ.) 

τεμ 
 

850 
 

0,60 
 

510,00 
 

 
122,40 

 
632,40 

 

29 Τςαι του βουνοφ 
(ςυςκ. των 80 gr.) 

τεμ 
 

80 
 

2,50 
 

200,00 
 

 
48,00 

 
248,00 

 

30 Τυρί καςζρι 40% υγρ. 
– 40% λίποσ εγχϊριο 

 
κιλα 

210 
 

8,70 
 

1.827,00 
 

237,51 
 

 
2.064,51 
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31 Τυρί φζτα εγχϊρια 
56% - υγρ. – 43 % 
λίποσ 

 
κιλα 
 

550 
 

7,80 
 

4.290,00 
 

557,70 
 

 
4.847,70 

 

32 Σόδα φαγθτοφ( 
ςυςκευαςία 1000 γρ) 

τεμ 
 

10 
 

0,80 
 

8,00 
 

 
 

1,92 
 

9,92 
 

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

τεμ 
 

300 
 

1,00 
 

300,00 
 

39,00 
 

 
339,00 

 

34 Φαςόλια ξερά μζτρια 
(ςυςκ. 500 γρ.) 

τεμ 
 

300 
 

1,00 
 

300,00 
 

39,00 
 

 
339,00 

 

35 Τραχανάσ(ςυςκ. 
500γρ.) 

τεμ 
 

200 
 

1,20 
 

240,00 
 

 
57,60 

 
297,60 

 

36 Χυλοπίτεσ (ςυςκ. 
500γρ. 

τεμ 
 

270 
 

1,20 
 

324,00 
 

42,12  366,12 

37 Αραβοςιτζλαιο 
(ςυςκ. 1  λιτ) 

τεμ 
 

50 
 

2,50 
 

125,00 
 

 
30,00 

 
155,00 

 

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

τεμ 
 

100 
 

1,80 
 

180,00 
 

23,40 
 

 
203,40 

 

39 Φιδζσ ψιλόσ (ςυςκ. 
των 250 gr) 

τεμ 
 

200 
 

0,90 
 

180,00 
 

23,40 
 

 
203,40 

 

40 Φυτικι μαργαρίνθ 
ςοφτ  (ςυςκ. 250gr.) 

τεμ 
 

300 
 

1,00 
 

300,00 
 

 
72,00 

 
372,00 

 

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

τεμ 
 

20 
 

1,20 
 

24,00 
 

 
5,76 

 
29,76 

 

42 Γιαοφρτι ςτραγγιςτό 
(ςυςκ. του 1 κιλ.) 

τεμ 
 

350 
 

3,00 
 

1.050,00 
 

136,50 
 

 
1.186,50 

 

43 Καρυδόψυχα χφμα κιλα 
 

1 
 

12,00 
 

12,00 
 

 
2,88 

 
14,88 

 

44 Βοφτυρο αγελάδοσ 
(ςυςκ. των 250 γρ.) 

τεμ 
 

100 
 

3,00 
 

300,00 
 

 72,00 
372,00 

 

45 Γιαοφρτι 
αγελαδινό(ςυςκ. των 
200 gr.) 

τεμ 
 

1.000 
 

0,80 
 

800,00 
 

104,00 
 

 
904,00 

 

46 Τοματοπολτόσ 
ςυμπυκνωμζνοσ ςε 
κονςζρβα(ςυςκ. 410 
γρ.) 

τεμ 
 120 

 
1,10 

 
132,00 

 
 

31,68 
 

163,68 
 

47 Νιφάδεσβρϊμθσ 
(ςυςκ.500 γρ.) 

τεμ 
 

250 
 

3,00 
 

750,00 
 

 
180,00 

 
930,00 

 

48 Ρλθγοφρι 
(ςυςκ.500γρ) 

τεμ 
 

100 1,65 165,00  39,60 204,60 

49 Κικιρίκια κιλά 30 4,43 132,90  31,89 164,79 

50 Σταφίδεσ κιλά 30 3,87 116,10  27,86 143,96 

51 ΚΑΑΜΕΛΕΣ 
(ηελεδάκια) 

κιλά  
 

60 
 

8,00 
 

480,00 
 

 
115,20 

 
595,20 

 

52 Σοκολατζνια 
Αυγουλάκια 

κιλά  
 

20 
 

10,00 
 

200,00 
 

 
48,00 

 
248,00 

 

53 Γκοφρζτεσ 
ςοκολάτασ (ςυςκ. 
33gr) 

τεμ 
500 0,28 140,00  33,60 173,60 

    Σφνολο 20503,75€ 1778,40€ 1637,69€ 23.919,84€ 
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    ΦΡΑ 13% 
 

1.778,40€ 
 

   

    ΦΡΑ 24% 
 

1.637,69€ 
 

   

    Γενικό 
ςφνολο 
 

23.919,84€ 
 

   

 
 
 
ΟΜΑΔΑ 2: Είδθ Οπωρολαχανοπωλείου 
(CPV: 15300000-1) 

 
 
 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 
 

ΑΓΓΟΥΙΑ 
 

τεμ 
 

1.600 
 

0,48 
 

768,00 
 

99,84 
 

867,84 
 

2 ΑΧΛΑΔΙΑΚΥΣΤΑΛΛΙΑΕΓΧΩΙΑ 
 

κιλά 
 

600 
 

2,15 
 

1.290,00 
 

167,70 
 

1.457,70 
 

3  
ΒΕΥΚΟΚΑΜΡΕΜΡΕΚΟΥ 
 

κιλά 
 

200 
 

1,90 
 

380,00 
 

49,40 
 

429,40 
 

4 ΚΑΟΤΑ 
 

κιλά 
 

450 
 

0,90 
 

405,00 
 

52,65 
 

457,65 
 

5 ΚΑΡΟΥΗΙΑ 
 

κιλά 
 

350 
 

0,37 
 

129,50 
 

16,83 
 

146,33 
 

6 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 
 

κιλά 
 

40 
 

0,98 
 

39,20 
 

5,09 
 

44,29 
 

7 ΚΕΜΜΥΔΙΑΞΕΑ 
 

κιλά 
 

500 
 

0,90 
 

450,00 
 

58,50 
 

508,50 
 

8 ΚΕΜΜΥΔΙΑΦΕΣΚΑ 
 

κιλά 
 

50 
 

0,80 
 

40,00 
 

5,20 
 

45,20 
 

9 ΛΑΧΑΝΟ 
 

κιλά 
 

350 
 

0,59 
 

206,50 
 

26,85 
 

233,35 
 

10 ΛΕΜΟΝΙΑ 
 

κιλά 
 

400 
 

1,50 
 

600,00 
 

78,00 
 

678,00 
 

11 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 450 Γ.  
 

τεμ 
 

250 
 

0,60 
 

150,00 
 

19,50 
 

169,50 
 

12 ΜΑΝΤΑΙΝΙΑΚΛΘΜΕΝΤ. 
 

κιλά 
 

350 
 

1,63 
 

570,50 
 

74,16 
 

644,66 
 

13 ΜΑΟΥΛΙ 
 

κιλά 
 

250 
 

1,41 
 

352,50 
 

45,82 
 

398,32 
 

14 ΜΕΛΙΤΗΑΝΕΣΦΛΑΣΚΕΣ 
 

κιλά 
 

60 
 

1,46 
 

87,60 
 

11,39 
 

98,99 
 

15 ΜΘΛΑ ΣΤΑΚΙΝ  Αϋ ΡΟΙΟΤ. 
ΕΓΧ. 
 

κιλά 
 

1.300 
 

1,54 
 

2.002,00 
 

260,26 
 

2.262,26 
 

16 ΜΡΑΝΑΝΕΣ κιλά 1.600 1,84 2.944,00 382,72 3.326,72 
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17 ΜΡΟΚΟΛΟ Κιλά 200 2,80 560,00 72,80 632,80 
        

18 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Αϋ  ΡΟΙΟΤ. 
 

κιλά 
 

1.000 
 

1,90 
 

1.900,00 
 

247,00 
 

2.147,00 
 

19 ΡΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΙΕΣ 
 

κιλά 
 

1.400 
 

0,74 
 

1.036,00 
 

134,68 
 

1.170,68 
 

20 ΡΕΡΟΝΙΑ 
 

κιλά 
 

300 
 

0,98 
 

294,00 
 

38,22 
 

332,22 
 

21 ΡΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΓ. 
 

κιλά 
 

150 
 

1,52 
 

228,00 
 

29,64 
 

257,64 
 

22 ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ 
 

κιλά 
 

700 
 

1,08 
 

756,00 
 

98,28 
 

854,28 
 

23 ΟΔΑΚΙΝΑ 
 

κιλά 
 

200 
 

1,30 
 

260,00 
 

33,80 
 

293,80 
 

24 ΣΕΛΙΝΟ 
 

κιλά 
 

80 
 

2,24 
 

179,20 
 

23,29 
 

202,49 
 

25 ΣΚΟΔΑ ΤΟ ΕΝΑ 
 

τεμ 30 
 

0,50 
 

15,00 
 

1,95 
 

16,95 
 

26 ΣΡΑΝΑΚΙ 
 

κιλά 
 

100 
 

2,25 
 

225,00 
 

29,25 
 

254,25 
 

27 ΑΝΘΘΟΣ 
 

τεμ 30 
 

0,55 
 

16,50 
 

2,15 
 

18,65 
 

28 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΕΣΚΑ 
 

κιλά 
 

80 
 

2,85 
 

228,00 
 

29,64 
 

257,64 
 

29 ΦΑΟΥΛΕΣ 
 

κιλά 
 

150 
 

2,82 
 

423,00 
 

54,99 
 

477,99 
 

30 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΓΙΑ ΣΑΛΤΣΑ 
 

κιλά 
 

50 
 

1,00 
 

50,00 
 

6,50 
 

56,50 
 

31 ΡΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΓΑΝΙΣΜΑ 
 

κιλά 
 

50 
 

1,54 
 

77,00 
 

10,01 
 

87,01 
 

32 ΡΑΣΑ Κιλά 60 1,31 78,60 10,21 88,81 

   
 

Σφνολο 
 

16.741,10€ 
 

2.176,32€ 
 

18.917,42€ 
 

   
 

ΦΡΑ 13% 
 

2.176,32€ 
 

  

   

 

 
Γενικό ςφνολο 

 

18.917,42€ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 3 : Είδθ Κρεοπωλείου 
(CPV: 15110000-2) 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΣΚ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α. ΓΕΝΙΚΟ 
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    ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΡΑΝΘΣ 
 

13% 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 
 

ΚΙΜΑΣ( μποφτι μόςχου) 
 

κιλά  
 

900 
 

8,58 
 

7.722,00 
 

1.003,86 
 

8.725,86 
 

2 
 

ΚΕΑΣ ΜΡΟΥΤΙ( μόςχου 
ποντίκι χωρίσ κόκαλο ) 
 

κιλά  
 

250 
 

8,58 
 

2.145,00 
 

278,85 
 

2.423,85 
 

3 
 

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ (Τ. 65% Α) 
 

κιλά  
 

1.250 
 

3,09 
 

3.862,50 
 

502,12 
 

4.364,62 
 

   
 

Σφνολο 
 

13.729,50€ 
 

1.784,83€ 
 

15.514,33€ 
 

   
 

ΦΡΑ 13% 
 

1.784,83€ 
 

  

   
 

Γενικό 
ςφνολο 

 

15.514,33€ 
 

  

 

 
 
ΟΜΑΔΑ 4 :Είδθ Ιχκυοπωλείου 
(CPV: 15211000-0) 
 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 
 

ΨΑΙ ΦΙΛΕΤΟ ΝΩΡΟ 
 

κιλά  
 

1.000 
 

13,09 
 

13.090,00 
 

1.701,70 
 

14.791,70 
 

   
 

Σφνολο 
 

13.090,00 
 

  

   
 

ΦΡΑ 13% 
 

1.701,70 
 

  

   

 

  
Γενικό 

ςφνολο  
 

14.791,70 
 

  

 

 
 
ΟΜΑΔΑ  5 :ΕΙΔΘ ΑΤΟΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ 
(CPV: 15810000-9) 
 
 
 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

 

Φ.Ρ.Α. 
24% 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 ΑΤΟΣ ΟΛΙΚΘΣ 
ΑΛΕΣΘΣ (350 γρ.) 
 

τεμ 
 

6.300 
 

1,00 
 

6.300,00 
 

819,00 
 

 
7.119,00 

 

2 ΤΣΟΥΕΚΙΑ  
(ατομικά) 
 

τεμ 
 

1.000,00 
 

0,53 
 

530,00 
 

 
127,20 

 
657,20 

 

3 ΚΟΥΛΟΥΙΑ  
 

τεμ 
 

7.000 
 

0,45 
 

3.150,00 
 

409,50 
 

 
3.559,50 

 

4 ΣΤΑΦΙΔΟΚΟΥΛΟΥΟ τεμ 1.800 0,80 1.440,00  345,60 1.785,60 
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5 ΜΕΛΟΜΑΚΑΟΝΑ    
 

κιλά  
 

40 
 

10,00 
 

400,00 
 

 
96,00 

 
496,00 

 

6 ΚΟΥΑΜΡΙΕΔΕΣ    
 

κιλά  
 

40 
 

12,50 
 

500,00 
 

 
120,00 

 
620,00 

 

7 ΒΑΣΙΛΟΡΙΤΕΣ    
 

κιλά  
 

35 
 

9,00 
 

315,00 
 

 
75,60 

 
390,60 

 

8 Ραγωτά 
 

κιλά  
 

30 
 

14,50 
 

435,00 
 

 
104,40 

 
539,40 

 

   
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

13.070,00€ 
 

1.228,50€ 
 

868,80€ 
 

15.167,30€ 
 

   
 

ΦΡΑ 13% 
 

1.228,50€ 
 

   

   
 

ΦΡΑ 24% 
 

868,80€ 
 

   

   
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

15.167,30€ 
 

   

 

 

 
 
 

                       ΟΜΑΔΑ 6: ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ 

(CPV: 15511100-4) 
                                                    (για Ρ. Στακμοφσ) 

 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 
 

Γάλα φρζςκο  
παςτεριωμζνο 

 

λίτρο 
 

2.000 0,955 1.910,00€ 248,30€ 2.158,30€ 
  

 
 
 
OMAΔΑ 7:ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
(CPV: 15411110-6) 
 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 
 

Ελαιόλαδο εξαιρετικά 
(EXTRA)παρκζνο 
(ςυςκευαςία  1λιτ) 

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

 

 
 
                         
 ΟΜΑΔΑ 8: ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ 
(CPV: 15511100-4) 
                                 (γάλα φρζςκο ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ) 
 
Για το προςωπικό που εργάηεται ςτουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του Ν.Ρ.Δ.Δ.  
7 μάγειρεσ, 3 άτομα κακαριότθτασ, 23 Βρεφονθπιοκόμοι/Νθπιαγωγοί, 9 Βοθκοί Βρεφονθπιοκόμοι Χ 22 μζρεσ= 
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924 λίτρα/μιναΧ 10 μινεσ και 10 θμζρεσ= 9.660 λίτρα. 
Για το προςωπικό που εργάηεται ςε άλλεσ δομζσ 
3 άτομα κακαριότθτασ και 6 οικογενειακοί βοθκοί του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι»Χ 22 μζρεσ= 
198λίτρα/μιναΧ11 μινεσ =2.178 λίτρα. 
Συνολικά απαιτοφνται τα λίτρα που περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα:  
 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 
 

Γάλα φρζςκο 
παςτεριωμζνο 

 

λίτρο 11.838 0,955 11.305,29€ 1.469,69€ 12.774,98€ 
 

 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΟΣΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

CPV 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΡΑΝΘΣ 
 

Φ.Ρ.Α. 13% 
 

Φ.Ρ.Α. 
24% 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 ΟΜΑΔΑ 1 
(ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ) 

15800000-6 20503,75€ 
 

1778,40€ 
 

1637,69€ 
 

23.919,84 

2 ΟΜΑΔΑ 2 
(ΕΙΔΘ 
ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ) 

15300000-1 
16.741,10€ 

 
2.176,32€ 

 
 18.917,42€ 

3 ΟΜΑΔΑ 3 
(ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ) 

15110000-2 13.729,50€ 
 

1.784,83€ 
 

 
15.514,33€ 

 

4 ΟΜΑΔΑ 4 
(ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ) 

15211000-0 13.090,00€ 
 

1.701,70€ 
 

 
14.791,70€ 

 

5 ΟΜΑΔΑ 5 
(ΕΙΔΘ 
ΑΤΟΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ) 

15810000-9 
13.070,00€ 

 
1.228,50€ 

 
868,80€ 

 
15.167,30€ 

 

6 ΟΜΑΔΑ 6 
(ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ) 

15511100-4 
1.910,00€ 248,30€  2.158,30€ 

7 ΟΜΑΔΑ 7 
(ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) 

15411110-6 
4.952,00€ 643,76€  5.595,76€ 

8 ΟΜΑΔΑ 8 
(ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ωσ είδοσ 
ατομικισ προςταςίασ) 

15511100-4 

11.305,29€ 1.469,69€  12.774,98€ 

 ΣΥΝΟΛΑ  95.301,64€ 11.031,50€ 2.506,49€ 108.839,63€ 
 

 
Νάουςα 14/04/2021 

Ο Συντάξασ      Ελζγχκθκε-Θεωρικθκε 

Ματάτθ Ανδρονίκθ    Λογγινίδου-Ραπαντωνίου  Μαρία  

ΡΕ/ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ                                                  Αναπλ. Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 
 

 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
Ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ για ζνα (1) ζτοσ  

(12 μινεσ)  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ.ΝΑΟΥΣΑΣ 
Αρ. πρωτ.  7608/20-5-2021 

 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 1 ΘΜΕΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2013 - 

2014 

  
 

 
ΤΕΧΝΙΚΘ  ΕΚΘΕΣΘ 

    Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια φρζςκου αγελαδινοφ γάλακτοσ  (παςτεριωμζνου και 
ομογενοποιθμζνου), το οποίο ζχει παραςχεκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα των διατάξεων του  Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν (άρκρα 79 και 80) όπωσ αυτά ιςχφουν. Θα είναι με  3,5%  λιπαρά, όπωσ κακορίηεται 
ςιμερα από τον κϊδικα τροφίμων και ποτϊν. To γάλα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ αγελαδινό, πλιρωσ 
απαλλαγμζνο από οποιαδιποτε άχρθςτθ, περιττι ι βλαβερι ουςία, κα ζχει υποςτεί παςτερίωςθ και 
ομογενοποίθςθ, κα  περιζχεται ςε ςυςκευαςίεσ του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack είτε από PVC 
κατάλλθλο για τρόφιμα ςφμφωνα με τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και κα κλείνει με καπάκι 
αςφαλείασ.  
    Θα αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία θ ζνδειξθ «ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ» και τα κρεπτικά ςυςτατικά του  
προϊόντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των φυςικϊν ςυςτατικϊν του γάλακτοσ. Εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ κα γράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του γάλακτοσ θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 7 
(επτά) θμζρεσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ςυντιρθςισ του.  
    Ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ διανομισ του φρζςκου γάλακτοσ ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ 
Υπθρεςίασ,  ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου Νάουςασ, ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, όπου υπάρχει 
προςωπικό που δικαιοφται γάλα τουλάχιςτον δφο φορζσ τθν εβδομάδα. 
    Το προςφερόμενο φρζςκο γάλα κα πρζπει επί πλζον και ςφμφωνα με τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν 
(άρκρο 80) να διακζτει: 
             Φρζςκο γάλα αγελάδοσ , πλιρεσ, παςτεριωμζνο (ζκκεςθ ςε κερμοκραςία 71,5°C για 15’’ ι  

ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ ) και ομογενοποιθμζνο 
Λιπαρά:  3,5% για πλιρεσ  
Στερεό Υπόλειμμα άνευ Λίπουσ 8,5 % 
pH 6,0-6,8 
Επίςθσ:  
Ρρωτεϊνικζσ ουςίεσ τουλάχιςτον 2,9% 
Ενζργεια 60-70 kcal /100γρ προϊόντοσ 
Υδατάνκρακεσ 4,5-4,8 / 100γρ προϊόντοσ 
 

    Θ προμικεια αφορά πλιρεσ γάλα, ωςτόςο κα υπάρχει δυνατότθτα ςε ποςοςτό περίπου 10% επί του 
ςυνόλου τθσ ποςότθτασ να προμθκευτεί ο διμοσ αντί πλιρουσ γάλακτοσ, ελαφρφ με 1,5% λιπαρά, πάντα 
όμωσ με τθν ίδια τιμι του πλιρουσ.   
    Θ  προμικεια εντάςςεται ςτθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςτουσ  εργαηόμενουσ των Ο.Τ.Α., 
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/τ.Β/8-6-19) ΚΥΑ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν 
υπϋ αρ. 87669/9-12-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4584/τ.Β/13-12-19). 
   Ο Διμοσ  Νάουςασ ζχοντασ υπόψθ τθν ςχετικι νομοκεςία κα προβεί ςτθν χοριγθςθ φρζςκου γάλακτοσ 
(ποςότθτα 37.268 lit). 
   Θ δαπάνθ  προχπολογίηεται ςτο ποςό των 37.523,86 € άνευ Φ.Ρ.Α. (4.878,10 €Φ.Ρ.Α. 13%)και κα 
καλυφκεί από τον  προχπολογιςμό  κατά τα ζτθ 2021 και των αντίςτοιχων  2022.  
     Θ προμικεια κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν χαμθλότερθ προςφορά βάςει τιμισ μονάδασ.  
  

         ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1. Τεχνικι Ζκκεςθ  
2. Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
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  Άρκρο 1ο: Αντικείμενο  
   Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ προμικεια φρζςκου αγελαδινοφ γάλακτοσ,  για το προςωπικό του 
Δ. Νάουςασ, όπωσ αναλυτικά καταγράφεται  ςτθν τεχνικι περιγραφι.  
   
 Άρκρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
   Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από τισ διατάξεισ: του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, του Ν.4782/2021, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, Ν.4555/2018 
  
 Άρκρο 3ο: Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 
   Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 
όπωσ ιςχφει, του άρ. 4 του Ν.4111/2013 και τθσ ςχετικισ εγκυκλίου 3/2013 του ΥΡ.ΕΣ.  
 
Άρκρο 4ο: Ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ αυτισ, μετά τθν κατά το νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ και μετά τθν 
ανακοίνωςι του, υποχρεοφται να προςζλκει ςτο Δ. Νάουςασ εντόσ είκοςι θμερϊν από τθν παραλαβι του 
εγγράφου τθσ ανακοινϊςεωσ του αποτελζςματοσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 5ο: Σφμβαςθ 
Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ από τθν υπογραφι  τθσ. 
 
Άρκρο 6ο: Ραράδοςθ  -  Ραραλαβι  γάλακτοσ   
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, να παραδίδει το γάλα, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΔΘΜΟΥ τουλάχιςτον 
δφο φορζσ τθν εβδομάδα. Το διανεμόμενο φρζςκο γάλα κα πρζπει τθν θμζρα παράδοςθσ από τον 
προμθκευτι, να ζχει τουλάχιςτον 3 (τρεισ) ιμερεσ διάρκεια πριν τθν λιξθ του.   
Θ παράδοςθ των ποςοτιτων του γάλακτοσ κα γίνεται τμθματικά κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει  άμεςα,  ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ του ΔΘΜΟΥ  τθν ποςότθτα 
γάλακτοσ που κα  του ηθτείται κάκε φορά. Επειδι οι ποςότθτεσ γάλακτοσ ςε κακθμερινι βάςθ μποροφν 
να διαφοροποιοφνται ανάλογα με τον αρικμό των εργαηομζνων (προςλιψεισ προςωπικοφ με ςφμβαςθ 
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, αποχωριςεισ, ςυνταξιοδοτιςεισ κ.λ.π.)  κάκε φορά οι παραγγελίεσ και κάκε 
ςχετικι ςυνεννόθςθ με τον προμθκευτι κα γίνεται από τον/τουσ αρμόδιο/ουσ υπάλλθλο/λουσ του διμου 
που κα οριςτοφν για το ςκοπό αυτό.   
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζςει 3 ψυγεία για τθν ςυντιρθςθ του γάλακτοσ, ζχοντασ τθν ευκφνθ 
τθσ καλισ λειτουργίασ τουσ. 
Θ παράδοςθ κα γίνεται με δαπάνεσ του προμθκευτι και με δικά του μεταφορικά μζςα, τα οποία πρζπει 
να είναι κακαρά και απολυμαςμζνα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί μεταφοράσ γάλακτοσ. 
O Διμοσ Νάουςασ διατθρεί το δικαίωμα για οριςμζνεσ περιόδουσ, να διακόπτει προςωρινά και για μικρό 
χρονικό διάςτθμα τθ χοριγθςθ του γάλακτοσ.  
Ο Διμοσ Νάουςασ  δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
μειοδότθσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ υπθρεςίασ.  
Εάν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει με δικι του υπαιτιότθτα τθν παράδοςθ πζραν τθσ προκεςμίασ, που 
ορίηεται παραπάνω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ  κυρϊςεισ.  
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016, ενϊ ςε 
περίπτωςθ που το ςφνολο τθσ ποςότθτασ του γάλακτοσ, εξαντλθκεί πριν τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, κεωρείται ότι θ ςφμβαςθ ζχει λιξει. 
Θ παραλαβι των ειδϊν γίνεται από τθν αρμόδια  επιτροπι παραλαβισ, όπωσ κάκε φορά αυτι ιςχφει,  θ 
οποία ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.   
 
Άρκρο 7ο: Εγγυιςεισ ποιότθτασ  
To γάλα κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ αγελαδινό, φρζςκο, πλιρεσ απαλλαγμζνο από οποιαδιποτε άχρθςτθ, 
περιττι ι βλαβερι ουςία και κα ζχει υποςτεί παςτερίωςθ και ομογενοποίθςθ ςε ςυςκευαςία του 1 
λίτρου. Θα αναγράφονται αναλυτικά ςτθν ετικζτα κάκε κουτιοφ τα κρεπτικά ςυςτατικά του  προϊόντοσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των φυςικϊν ςυςτατικϊν του γάλακτοσ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα 
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γράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του γάλακτοσ θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 7 (επτά) μζρεσ 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ςυντιρθςισ του. 
Εάν κατά τθν παραλαβι  διαπιςτωκεί  απόκλιςθ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ωσ προσ τθν ποιότθτα  ι 
τισ θμερομθνίεσ παραγωγισ και λιξθσ  τότε ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει  άμεςα 
μζροσ  ι ολόκλθρθ τθν παραγγελία , ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
 
Άρκρο 8ο: Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ βάςει των κείμενων διατάξεων. Ο Φ.Ρ.Α. 
βαρφνει το Διμο Νάουςασ . 
 
                                         ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
    Υπολογιςμόσ φρζςκου γάλακτοσ : 
    Με βάςθ τθν υπϋαρ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/τ.Β/8-6-19) ΚΥΑ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν 
υπϋ αρ. 87669/9-12-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4584/τ.Β/13-12-19), προβλζπεται  θ χοριγθςθ 1 λίτρου κατά 
προτίμθςθ φρζςκου γάλακτοσ θμερθςίωσ ςε διάφορεσ κατθγορίεσ τεχνικοφ προςωπικοφ. 
    Για το προςωπικό του Δ. Νάουςασ απαιτείται θ προμικεια 39.292  λίτρων φρζςκου γάλακτοσ για τθν 
κάλυψθ  των αναγκϊν του και για ζνα ζτοσ, όπωσ αναλφεται παρακάτω: 
 

ΜΟΝΙΜΟΙ & ΙΔΑΧ 

Υπθρεςία Άτομα Μζρεσ 
Διάρκεια Απαςχόλθςθσ 
ςε μινεσ45  

 Ετιςια Ροςότθτα 
Λίτρα (lit) 

Κακαριότθτα 31 22 11 7.502 

Κοιμθτιρια 2 22 11 484 

Ρράςινο-Δθμοτικό δάςοσ   13 22 11 3.146 

Σχολικζσ Κακαρίςτριεσ 11 22 11 2.662 

Φφλαξθ Σχολείων 6 22 11 1.452 

Τεχνικι υπθρεςία 15 22 11 3.630 

Σφνολο 78 
  

18.876 

 
   Σφμφωνα με τον προγραμματιςμό των υπθρεςιϊν και τθν εμπειρία προθγοφμενων ετϊν, πρόκειται να 
εργαςτοφν με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΟΧ ωσ εξισ:         
  (με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 34 του  Ν.4713/2020, οι προςλιψεισ για τισ κακαρίςτριεσ ΙΔΟΧ 
ςτα ςχολεία γίνονται πλζον από τουσ διμουσ και όχι από τισ ςχολικζσ επιτροπζσ)  

ΙΔΟΧ 

Υπθρεςία Άτομα Μζρεσ 
Διάρκεια Απαςχόλθςθσ 
ςε μινεσ  

Ετιςια Ροςότθτα 
Λίτρα (lit) 

Σχολικζσ Κακαρίςτριεσ 35 22 10 7.700 

Κακαριότθτασ 9 22 8 1584 

Τεχνικι Υπθρεςία  4 22 8 704 

Τμιμα Δθμοτικϊν Δαςϊν 7 22 4 616 

Υπθρεςία Ρραςίνου 2 22 2 88 

Αυτοτελζσ τμιμα παιδείασ 
ακλθτιςμοφ 2 22 2 88 

Κακαριότθτασ 10 22 2 440 

Σφνολο  69 
  

11.220 

      

                                                           
45

     Ο υπολογιςμόσ ζγινε για διάςτθμα 11 μθνϊν, δεδομζνου ότι για τισ κανονικζσ άδειεσ οι υπάλλθλοι δεν δικαιοφνται το γάλα. 
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Στο διμο εργάηονται τζςςερα άτομα ςτθν τεχνικι υπθρεςία τα οποία προςλιφκθκαν μζςω ΟΑΕΔ 
(πρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ  55-67) των οποίων θ ςφμβαςθ λιγει τθν 
9/11/2021 με δικαίωμα παράταςθσ ζνα ζτοσ. Με τθν υπϋαρ. 188 /2021 Απόφ Οικον. Επιτρ εγκρίκθκε θ 
πρόςλθψθ 2 ατόμων ςτθν υπθρεςία πραςίνου  μζςω του ίδιου προγράμματοσ. Επίςθσ υπάρχει θ πρόταςθ 
από τθν τεχνικι υπθρεςία για πρόςλθψθ άλλων οκτϊ ατόμων από το ίδιο πρόγραμμα. 

ΙΔΟΧ 

Υπθρεςία Άτομα Μζρεσ 
Διάρκεια Απαςχόλθςθσ 
ςε μινεσ  

Ετιςια Ροςότθτα 
Λίτρα (lit) 

Τεχνικι Υπθρεςία  4 22 11 968 

Υπθρεςία πραςίνου  2 22 11 484 

Τεχνικι Υπθρεςία 8 22 11 1936 

Σφνολο 14 
  

3388 

 
Ραρότι δεν ζχει εκδοκεί ακόμθ νζο πρόγραμμα κοινωφελοφσ εργαςίασ, ωςτόςο από τον τφπο γίνεται 
γνωςτό ότι το Υπουργείο βρίςκεται ςε διαδικαςία κατάρτιςθσ νζου προγράμματοσ. Ο διμοσ πρζπει να 
μεριμνιςει και να προβλζψει για τθν προμικεια γάλακτοσ ςτθ ςφμβαςθ. Με επιςφάλεια, 
προχπολογίηουμε τουσ δικαιοφχουσ, με βάςθ το προςωπικό που απαςχολείται ςτο τρζχων πρόγραμμα.   
 

Εργαηόμενοι κοινωφελοφσ χαρακτιρα 2014-2022-δθμόςιασ πρόςκλθςθσ   

Υπθρεςία Άτομα Μζρεσ 
Διάρκεια Απαςχόλθςθσ 
ςε μινεσ  

Ετιςια Ροςότθτα 
Λίτρα (lit) 

Κακαριότθτασ 9 22 8 1584,00 

Ρράςινο-Τμ.Δαςϊν  7 22 8 1232,00 

Τεχνικι υπθρεςία 17 22 8 2992,00 

Σφνολο 33 
  

5.808,00 

 
Από τουσ παραπάνω πίνακεσ προκφπτει, ότι για τουσ υπαλλιλουσ (Μόνιμουσ/ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ & πρόγραμμα 
επιχοριγθςθσ για τθν απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ  55-67, Εργαηόμενοι κοινωφελοφσ χαρακτιρα 2014-
2022-δθμόςιασ πρόςκλθςθσ) θ ςυνολικι ετιςια ποςότθτα είναι 39.292  lit. Σε κάκε περίπτωςθ θ 
προχπολογιηόμενθ ποςότθτα δεν μπορεί να είναι ακριβισ και γίνεται με επιςφάλεια, κακϊσ δεν μπορεί να 
είναι γνωςτόσ ο ακριβισ αρικμόσ ανά υπθρεςία και ο τρόποσ πρόςλθψθσ των ςυμβαςιοφχων. Ο διμοσ ςε 
περίπτωςθ που δεν χρειαςτεί να εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ (π.χ. λόγω ςυνταξιοδοτιςεων, απολφςεων, 
μειωμζνο αρικμό προςλιψεων κ.λ.π.) δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εξαντλιςει το ςφνολο των ποςοτιτων. 
 

 
   ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (για 12 μινεσ)    

CPV 15511100-4  ΓΑΛΑ 
 

Α/α Ρεριγραφι είδουσ Ροςότθτα Ενδεικτικι τιμι 
μονάδασ 

(χωρίσ ΦΡΑ) 

Ενδεικτικι τιμι 
ςυνόλου (χωρίσ 

ΦΡΑ) 

ΦΡΑ 
(13%) 

Τελικό 
ςφνολο 

1 Φρζςκο πλιρεσ 
αγελαδινό γάλα 

39.292  lit 0,955 €  37.523,86 € 4.878,10 
€ 

42.401,96 € 
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 Ροςότθτα 
ςε λίτρα 
για ζνα 
ζτοσ  

Κόςτοσ για ζνα 
ζτοσ 
ςυμπεριλαμβανομ
ζνου του Φ.Ρ.Α.(12 
μινεσ) . 

Δαπάνθ που κα 
βαρφνει 
 το ζτοσ 2021 ςε 
ευρϊ.(10οσ-12οσ/21) 

Δαπάνθ που κα 
βαρφνει το ζτοσ 
2022 ςε ευρϊ (1οσ-
9οσ/22) 

02.15.6063.001 
 ΥΡΘΕΣΙΑ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ  

 
 

11902 

 
 

12.844,04 

 
 

3.703,64 

 
 

9.140,4 

02.20.6063.001  
 ΥΡΘΕΣΙΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

 
11110 

 
11.989,36 

 
3.964,80 

 
8.024,56 

02.30.6063.001  
ΥΡΘΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 

 
10230 

 
11.039,70 

 
3.418,75 

 
7.620,95 

02.35.6063.001  
ΥΡΘΕΣΙΑ ΡΑΣΙΝΟΥ-ΔΘΜ.ΔΑΣΩΝ 

 
5566 

 
6.006,55 

 
1.828,08 

 
4178,47 

02.45.6063.001  
ΥΡΘΕΣΙΑ ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟΥ 

 
484 

 
522,31 

 
142,48 

 
379,83 

           Σφνολο  39.292 
λιτρα 

42.401,96  ευρϊ 13.057,75 ευρϊ 29.344,21 ευρϊ 

 
Ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και τισ μεταβολζσ των δικαιοφχων ανά υπθρεςία κα μπορεί να γίνει 
τροποποίθςθ των ποςϊν των Κ.Α. εξόδων μζςα ςτα όρια του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ.    
 
   Θ Συντάκτρια                                                     Ο Ρροϊςτάμενοσ                                                     Ο Διευκυντισ  
 
Ολυμπία Αδαμίδου                                                Βαςίλειοσ Νίκασ                                           Ακανάςιοσ Κόφκελθσ  
ΤΕ Τεχν. Γεωπόνων                                      ΡΕ Οικονομικοφ-Λογιςτικοφ                  ΡΕ Οικονομικοφ -Διοικθτικοφ 
Γρ. Ρρομθκειϊν         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 61 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI – ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)-  

 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (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 Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6204] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: **ΔΘΜ. ΒΛΑΧΟΥ (ΡΩΘΝ ΔΘΜΑΧΙΑΣ) 30 / 
ΝΑΟΥΣΑ / 59200+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΡΙΑ ,ΛΑΡΑΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ,ΚΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ+ 
- Τθλζφωνο: *2332350328,2332350367+ 
- Θλ. ταχυδρομείο: *adamidou@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr , karipidou@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): [Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο Νάουςασ και το Νομικό του 

Ρρόςωπο (Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ 
Δ.Νάουςασ» 

» 

 CPV: [15800000-6, 15300000-1, 15110000-2, 15211000-0, 15810000-9, 15511000-4, 
15411110-6] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *………………………….+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΑ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΝΑΙ [  εννζα    9  ] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

http://www.thessaly.gov.gr/
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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  

(Θ 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: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτθxii· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ 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 («αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
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): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο 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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Έσει ζςνάτει 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: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ 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 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
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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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 . 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxiv το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

 

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 
αναφζρονταιxxxv, 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 
δωρεάνxxxvi. 

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): *……+    

 

 

                                                           
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.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
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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) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

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

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 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)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.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)  
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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
 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.  

xxxv
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi
 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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ΡΑΑΤΘΜΑ III – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ OIKONOMIKΩΝ  ΡΟΣΦΟΩΝ  

  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ :  Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ 
είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο 
Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο 
(Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το 
«Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ» 

Α.ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : 

 

ΟΜΑΔΑ 1: Είδθ παντοπωλείου   
 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ 
Διμου Νάουςασ»   
Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 20.503,75€ άνευ Φ.Ρ.Α.  

 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

(€) 

Φ.Ρ.Α. 
13% 
(€) 

Φ.Ρ.Α. 
24% 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Αλάτι (πλαςτικι 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμ 
 

230 
 

     

2 Αλεφρι φαρίνα (χάρτινθ 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμ 
 

30 
 

     

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

τεμ 
 

100 
 

     

4 Αρακάσ κατεψυγμζνοσ 
(ςυςκ. 1000 γρ.) 

τεμ 
 

100 
 

     

5 Αυγά (μεςαία 53-63 γρ.) 
 

τεμ 
 

5.500 
 

     

6 Βανίλια άρωμα               (5 
τεμ/φακ) 

τεμ 
 

40 
 

     

7 Δάφνθ (ςυςκευαςία 20 
γρ.) 

τεμ 
 

10 
 

     

8 Δυόςμοσ (ςυςκευαςία 40 
γρ.) 

τεμ 
 

15 
 

     

9 Ελιζσ (χωρίσ κουκοφτςι) 
 

κιλά 
 

100 
 

     

10 Ηάχαρθ (χάρτινθ 
ςυςκευαςία 1.000 γρ.) 

τεμ 
 

100 
 
 
 
 

    
 
 

11 Άχνθ (ςυςκ. 400γρ.) Τεμ. 
20      

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

τεμ 
 1.700 
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13 Κακάο (ςυςκευαςία 125 
γρ.) 

τεμ 
 

70 
 

     

14 Κανζλλα ξφλο ςακουλάκι 
50γρ. 

τεμ 
 

10 
 

     

15 Κανζλλα ςκόνθ ςακουλάκι 
 

τεμ 
 

10 
 

     

16 Κφμινο (φακελάκι 50 γρ.) 
 

τεμ 
 

15 
 

     

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

τεμ 
 

120 
 

     

18 εβφκια (ςυςκ. 500 γρ.) 
 

τεμ 
 

100 
 

     

19 Νιφάδεσ καλαμποκιοφ 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμ 
 

300 
 

     

20 Ξφδι (πλαςτικι φιάλθ 400 
γρ.) 

τεμ 
 

230 
 

     

21 Ριπζρι (ςυςκ. 100γρ.) 
 

τεμ 
 

40 
 

     

22 Ριπζρι κόκκινο γλυκό 
(ςυςκ. 100γρ) 

Τεμ.  
10      

23 Ταχίνι (ςυςκευαςία 1.000 
γρ.) 

τεμ 
 

130 
 

 
 
 

   

24 ίγανθ (ςυςκ. 50 γρ.) 
 

τεμ 
 

50 
 

     

25 φηι (μπόνετ κίτρινο) 
πακζτο 1000γρ. 

τεμ 
 

150 
 

     

26 φηι ςοφπασ γλαςζ ι 
καρολίνα(πακζτο 1000 γρ.) 
 

τεμ 
 

150 
 

     

27 Τοματάκια ολόκλθρα 
αποφλοιωμζνα(ςυςκ. 
1.000 γρ.) 

τεμ 
 

15 
 

     

28 Τοματοχυμόσ (ςυςκ. 500 
γρ.) 

τεμ 
 

850 
 

     

29 Τςαι του βουνοφ (ςυςκ. 
των 80 gr.) 

τεμ 
 

80 
 

     

30 Τυρί καςζρι 40% υγρ. – 
40% λίποσ εγχϊριο 
 

 
κιλα 
 

210 
 

    
 
 

31 Τυρί φζτα εγχϊρια 56% - 
υγρ. – 43 % λίποσ 
 

 
κιλα 
 

550 
 

     

32 Σόδα φαγθτοφ( 
ςυςκευαςία 1000 γρ) 
 

τεμ 
 

10 
 

  
 
 

  

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

τεμ 
 

300 
 

     

34 Φαςόλια ξερά μζτρια 
(ςυςκ. 500 γρ.) 
 

τεμ 
 

300 
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35 Τραχανάσ(ςυςκ. 500γρ.) 
 

τεμ 
 

200 
 

     

36 Χυλοπίτεσ (ςυςκ. 500γρ. 
 

τεμ 
 

270 
 

     

37 Αραβοςιτζλαιο (ςυςκ. 1  
λιτ) 
 

τεμ 
 

50 
 

     

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

τεμ 
 

100 
 

     

39 Φιδζσ ψιλόσ (ςυςκ. των 
250 gr) 
 

τεμ 
 

200 
 

    
 
 

40 Φυτικι μαργαρίνθ ςοφτ  
(ςυςκ. 250gr.) 
 

τεμ 
 

300 
 

     

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

τεμ 
 

20 
 

     

42 Γιαοφρτι ςτραγγιςτό 
(ςυςκ. του 1 κιλ.) 
 

τεμ 
 

350 
 

     

43 Καρυδόψυχα χφμα 
 

κιλα 
 

1 
 

     

44 Βοφτυρο αγελάδοσ (ςυςκ. 
των 250 γρ.) 
 

τεμ 
 

100 
 

     

45 Γιαοφρτι αγελαδινό(ςυςκ. 
των 200 gr.) 
 

τεμ 
 

1.000 
 

    
 
 

46 Τοματοπολτόσ 
ςυμπυκνωμζνοσ ςε 
κονςζρβα(ςυςκ. 410 γρ.) 
 

τεμ 
 120 

 
     

47 Νιφάδεσβρϊμθσ 
(ςυςκ.500 γρ.) 
 

τεμ 
 

250 
 

     

48 Ρλθγοφρι (ςυςκ.500γρ) τεμ 
 

100      

49 Κικιρίκια κιλά 30      

50 Σταφίδεσ κιλά 30      

51 ΚΑΑΜΕΛΕΣ (ηελεδάκια) 
 

κιλά  
 

60 
 

     

52 Σοκολατζνια Αυγουλάκια 
 

κιλά  
 

20 
 

     

53 Γκοφρζτεσ ςοκολάτασ 
(ςυςκ. 33gr) 

τεμ 
500      

    Σφνολο 
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Σφνολο (άνευ ΦΡΑ)      

ΦΡΑ 13%  

ΦΡΑ 24%  

Σφνολο - Ομάδα 1  

 

Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

………………………………………… 

Νάουςα ……………………………………….. 

 

  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ :  Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ 
είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο 
Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο 
(Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το 
«Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ» 

 

Α.ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : 

 

ΟΜΑΔΑ 2: Είδθ Ωπωρολαχανοπωλείου   
 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ 
Διμου Νάουςασ»   
Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 16.741,10€ άνευ Φ.Ρ.Α.  

Ο υπογράφων ………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ. ………………………………… Δ.Ο.Υ.  
……………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ και των ςυνθμμζνων παραρτθμάτων, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, τθσ 
για τθν  προμικεια  τροφίμων, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, προςφζρω για τα ΕΙΔΘ 
ΟΡΩΟΡΩΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ για 1 ζτοσ,  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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ΡΟΜΘΘΕΙΑ :  Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ 
είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο 
Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο 
(Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το 
«Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ» 

 

Α.ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : 

 

ΟΜΑΔΑ 3: Είδθ Κρεοπωλείου    
 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ 
Διμου Νάουςασ»   
Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 13.729,50€ άνευ Φ.Ρ.Α.  

Ο υπογράφων……………………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ. ………………………………… Δ.Ο.Υ.  
………………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ και των ςυνθμμζνων παραρτθμάτων, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, για 
τθν  προμικεια  τροφίμων, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, προςφζρω για τθν προμικεια Είδθ 
Κρεοπωλείου,  για 1 ζτοσ   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  

  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ :  Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ 
είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο 
Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο 
(Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το 
«Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ» 

 

Α.ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : 

 

ΟΜΑΔΑ 4: Είδθ Ιχκυοπωλείου     
 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ 
Διμου Νάουςασ»   
Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 13.090,00 € άνευ Φ.Ρ.Α.  
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Ο υπογράφων……………………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ. ………………………………… Δ.Ο.Υ.  
………………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ και των ςυνθμμζνων παραρτθμάτων, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, για 
τθν  προμικεια  τροφίμων, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, προςφζρω για τθν προμικεια  ΕΙΔΘ 
ΙΧΘΥΡΩΛΕΙΟΥ για 1 ζτοσ 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  

 

  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ :  Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ 
είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο 
Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο 
(Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το 
«Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ» 

 

Α.ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : 

 

ΟΜΑΔΑ 5: Είδθ Αρτοηαχαροπλαςτικισ      
 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ 
Διμου Νάουςασ»   
Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 13.070,00€  άνευ Φ.Ρ.Α.  
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Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

(€) 

Φ.Ρ.Α. 
13% 
(€) 

Φ.Ρ.Α. 
24% 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 ΑΤΟΣ ΟΛΙΚΘΣ 
ΑΛΕΣΘΣ (350 γρ.) 
 

τεμ 
 

6.300 
 

     

2 ΤΣΟΥΕΚΙΑ  
(ατομικά) 
 

τεμ 
 

1.000,00 
 

 
 
 

 
 
 

 

3 ΚΟΥΛΟΥΙΑ  
 

τεμ 
 

7.000 
 

     

4 ΣΤΑΦΙΔΟΚΟΥΛΟΥΟ 
 

τεμ 
 

1.800 
 

     

5 ΜΕΛΟΜΑΚΑΟΝΑ    
 

κιλά  
 

40 
 

     

6 ΚΟΥΑΜΡΙΕΔΕΣ    
 

κιλά  
 

40 
 

    
 
 

7 ΒΑΣΙΛΟΡΙΤΕΣ    
 

κιλά  
 

35 
 

     

8 Ραγωτά 
 

κιλά  
 

30 
 

    
 
 

   
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

  
 
 

 
 

 

      
 

Σφνολο (άνευ ΦΡΑ)      

ΦΡΑ 13%  

ΦΡΑ 24%  

Σφνολο - Ομάδα 5  

Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 
………………………………………… 
Νάουςα ……………………………………….. 
  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ :  Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ 
είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο 
Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο 
(Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το 
«Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ» 

Α.ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : 

 

 
ΟΜΑΔΑ 6: Γάλα Φρζςκο Ραςτεριωμζνο     (για Ρ.Στακμοφσ) 
 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ 
Διμου Νάουςασ»   
 
Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 1.910,00€ άνευ Φ.Ρ.Α.  
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Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

(€) 

Φ.Ρ.Α. 
13% 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 
 

Γάλα φρζςκο 
παςτεριωμζνο 

 

λίτρο 
 

2.000     
 

 

 

Σφνολο (άνευ ΦΡΑ)      

ΦΡΑ 13%  

Σφνολο - Ομάδα 6  

 
 
 
Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 
………………………………………… 
Νάουςα ……………………………………….. 
 

 

  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ :  Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ 
είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο 
Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο 
(Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το 
«Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ» 

 

Α.ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : 

 

 
ΟΜΑΔΑ 7: Ελαιόλαδο 
 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ 
Διμου Νάουςασ»   
 
Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 4.952,00€  άνευ Φ.Ρ.Α.  

Ο υπογράφων……………………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ. ………………………………… Δ.Ο.Υ.  
………………………………………………………………. αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ και των ςυνθμμζνων παραρτθμάτων, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, για 
τθν  προμικεια  τροφίμων, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, προςφζρω για τθν προμικεια 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ για 1 ζτοσ 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). 
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Ο/Θ ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

………………………………………… 

Νάουςα  

 

  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ :  Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ 
είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο 
Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο 
(Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το 
«Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ» 

 

Α.ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : 

 

 
ΟΜΑΔΑ 8: Γάλα φρζςκο παςτεριωμζνο (ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ  
 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και  Αλλθλεγγφθσ 
Διμου Νάουςασ»   
 
Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 11.305,29€ άνευ Φ.Ρ.Α.  

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ - ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

ΣΥΣΚ. 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

(€) 

Φ.Ρ.Α. 
13% 
(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 
 

Γάλα φρζςκο 
παςτεριωμζνο 

 

λίτρο 11.838     
 

    
 

 

Σφνολο (άνευ ΦΡΑ)      

ΦΡΑ 13%  

Σφνολο - Ομάδα 8  

 
 
 
Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 
………………………………………… 
Νάουςα ……………………………………….. 
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ΡΟΜΘΘΕΙΑ :  Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ 
είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο 
Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο 
(Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το 
«Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ» 

 

Α.ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : 

 

 
ΟΜΑΔΑ 9: Γάλα φρζςκο παςτεριωμζνο ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ  
 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ για το Διμο Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ  
 
Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 37.523,86 € άνευ Φ.Ρ.Α.  

Α/α Ρεριγραφι είδουσ Ροςότθτα 
(lit) 

Ενδεικτικι 
τιμι 

μονάδασ 
(χωρίσ ΦΡΑ) 

Ενδεικτικι 
τιμι ςυνόλου 
(χωρίσ ΦΡΑ) 

ΦΡΑ (13%) Τελικό 
ςφνολο 

1 Φρζςκο πλιρεσ αγελαδινό 
γάλα 

39.292 lit     

 

Σφνολο (άνευ ΦΡΑ)      

ΦΡΑ 13%  

Σφνολο - Ομάδα 9  

 

Ο/Θ   ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 
………………………………………… 
Νάουςα ……………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV  – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

1. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

 

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

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

(Γ/λζε νδφο-αξηζκφο ΣΚ - ηει-FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο ......................  

ΔΤΡΧ .............................................  

 

Πξνο: 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ    ΔΠΗΣΟΛΖ    ΤΜΜΔΣΟΥΖ    ππ'    αξηζκόλ     ...................................................     γηα 

ΔΤΡΧ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη      ηνπ      πνζνχ      ησλ      ΔΤΡΧ       ...............................................        (θαη      νινγξάθσο) 

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

 .................................................................................................. ,   νδφο ..................................................... , 

αξηζκφο ..................... , ΣΚ ................................,Α.Φ.Μ. ………………, (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1) 

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

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο 
πξνκεζεπηψλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο , ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξ. πξση.8139/28-5-21 δηαθήξπμε ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ 

Ρρομικεια γάλακτοσ ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο Νάουςασ και το Νομικό του Ρρόςωπο 
(Κ.Κ.Ρ.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το «Κζντρο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ»  με 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ τθν …………  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο 

ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

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

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην 

νπνίν θαη καο βαξχλεη. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ..................................................................................  

ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά 

αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

2. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

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

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

ΔΤΡΧ .............................................  

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

(Γ/λζε νδφο-αξηζκφο ΣΚ - ηει-FAX) 
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Πξνο: 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ   ΔΠΗΣΟΛΖ   ΚΑΛΖ  ΔΚΣΔΛΔΖ  ππ'  αξηζκόλ   ..................................................   γηα 

ΔΤΡΧ ...................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ .....................  (θαη νινγξάθσο) ..................................... ζην νπνίν θαη κφλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

 ......................................................................... ,     νδφο ...................................................... ,     αξηζκφο 

 .................. , ΣΚ ................................. Α.Φ.Μ. ………………, ( (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1) 

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

θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηψλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηή ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ  

 ................... ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ Πξνκήζεηα γάιαθηνο σο είδνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα 

ην Γήκν Νάνπζαο θαη ην Ννκηθφ ηνπ Πξφζσπν (Κ.Κ.Π.&Α.) θαη εηδψλ ηξνθίκσλ  γηα ην «Κέληξν Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γ.Νάνπζαο»   (αξηζκφο δηαθήξπμεο 8139/28-5-21) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ  

Ζξσηθήο Πφιεσο  Νάνπζαο θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο   ΔΤΡΧ απηήο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

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

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην 

νπνίν θαη καο βαξχλεη. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπφηε γίλεηαη 

απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 Ο προςφζρων  

 

Υπογραφι –ςφραγίδα 
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