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ΡΕΙΛΘΨΘ  ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

 
Ο Διμοσ Καρπενθςίου προκθρφςςει ανοικτό διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν «Ρρομικεια τροφίμων, ειδϊν 

παντοπωλείου και φρζςκου γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου και των Νομικϊν Ρροςϊπων 
του για δφο ζτθ», με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ για τθ ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ για τισ κατθγορίεσ 
ειδϊν: αρτοποιείου, ηαχαροπλαςτείου, παντοπωλείου & φρζςκου γάλακτοσ και το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθ επί τοισ 
εκατό (%), ενιαία ζκπτωςθ για όλθ τθν κατθγορία, ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ για 
τισ κατθγορίεσ ειδϊν: κατεψυγμζνων, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου & ελαιολάδου τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ, όπωσ αυτι 
προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. 

Θ δαπάνθ για τθν προμικεια ζχει προχπολογιςκεί ενδεικτικά ςτο ποςό των 354.056,98ευρϊ, ςυν Φ.Ρ.Α. 13% & 24% 
(51.401,71 ευρϊ), δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των 405.458,69 ευρϊ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων(ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

Θ προκιρυξθ απεςτάλθ για δθμοςίευςθ ςτισ 29/07/2020 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και 
ζλαβε ID: 2020/S 148- 362656. 

Θμερομθνία &ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν:  3/8/2020   &  ϊρα     21:00  μ.μ . 

Καταλθκτικι θμερομθνία & ϊρα υποβολισ προςφορϊν: 31/8/2020   & ϊρα  23.30 μ.μ 

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί προμθκευτζσ οι οποίοι δφνανται να εκτελζςουν τθν προμικεια ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ και ορίηεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
αντίςτοιχθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ προ Φ.Ρ.Α τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ, ι του ακροίςματοσ του 
προχπολογιςμοφ των δαπανϊν προ Φ.Ρ.Α των ομάδων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει.  

Θ ςφμβαςθ τθν οποία κα ςυνάψει ο Διμοσ, με τον ανάδοχο, μπορεί να τροποποιείται ι να παρατείνεται θ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ μζχρι και τρείσ (3) μινεσ όταν αυτό προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν γι' αυτό 
και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.  

Ρεριςςότερα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθ διακιρυξθ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο 
Διμο, κακθμερινά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. 22373 50030  αρμόδια υπάλλθλοσ κ. Σ. Τομαρά), κακϊσ και ςτον 
ιςτότοπο του Διμου www.karpenissi.gr. 

 Ο ΑΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ 
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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ 

ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 405.458,69 ευρϊ με ΦΡΑ 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  Διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
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ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & ΩΑ  ΕΝΑΞΘΣ 

 ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
3 Αυγοφςτου 2020  & ϊρα 21: 00 μ.μ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

 &  ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

31 Αυγοφςτου 2020  &    ϊρα    23:30 μ.μ. 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 4 Σεπτεμβρίου 2020 &    ϊρα     09:00 π.μ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ  ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΥΔΑΣ 6  

Ρόλθ ΚΑΡΕΝΘΣΙ  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 36100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικόσ ΝUTS GR243 

Τθλζφωνο 2237350030 – 2237350086- 2237350000 

Φαξ 2237089073  - 2237350028 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr 

 k.kelesi@0716.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Τομαρά  Σωτθρία 

 Κωνςταντία Κελζςθ 

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

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ   Ανακζτουςα    Αρχι    είναι   o   Διμοσ   Καρπενθςίου που   ανικει  ςτουσ φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και   
ςυγκεκριμζνα ςτον υποτομζα Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.   
 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι γενικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν ςε τοπικό  
επίπεδο.  

  

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: www.karpenissi.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16 και με  κριτιριο  
κατακφρωςθσ   με κριτιριο  κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 
τιμισ για τθν ανάδειξθ προμθκευτι για τθν «Ρρομικεια τροφίμων, ειδϊν παντοπωλείου και φρζςκου γάλακτοσ 
για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του για δφο ζτθ, 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 405.458,69 € με ΦΡΑ». 
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  ο Διμοσ  Καρπενθςίου  και τα  Νομικά  Ρρόςωπα του , 
δθλαδι  θ Ενιαία   Κοινωφελισ  Επιχείρθςθ Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ  Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου 
Καρπενθςίου, θ  Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Καρπενθςίου 
και θ Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Σχολικϊν Μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Καρπενθςίου. 
 

Θ δαπάνθ προμικειασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα βαρφνει τουσ παρακάτω κωδικοφσ αρικμοφσ(Κ.Α.) των 
προχπολογιςμϊν των ετϊν 2020, 2021 & 2022 ςτο ςκζλοσ των εξόδων των κωδικϊν προχπολογιςμοφ κάκε 
φορζα όπωσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Α. 

 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ  ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
 

Α/Α Κ.Α. ΡΕΙΓΑΦΘ Κ.Α. 

ΡΟΣΟ ΜΕ ΦΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2020 2021 2022 

1 15-6481.006 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου Ραιδικϊν Στακμϊν 

2.337,52 € 28.050,28 € 25.712,76 € 

2 15-6481.007 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου Μακθτικισ Εςτίασ 

3.704,50 € 44.453,99 € 40.749,49 € 

3 15-6481.008 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου Γευμάτων Αγάπθσ 

3.790,77 € 45.489,30 € 41.698,52 € 

4 15-6481.009 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου ΚΑΡΘ 

169,05 € 2.028,64 € 1.859,59 € 

5 15-6481.010 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου 

3.167,59 € 38.011,13 € 34.843,54 € 

6 10-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 90,40 € 1.084,80 € 994,40 € 

7 15-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 542,40 € 11.390,40 € 10.848,00 € 

8 15-6063.002 
Ρρομικεια γάλακτοσ ( Μακθτικι 
Εςτία) 

203,40 € 2.440,80 € 2.237,40 € 

9 20-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 429,40 € 5.152,80 € 4.723,40 € 

10 25-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 316,40 € 3.796,80 € 3.480,40 € 

11 30-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 316,40 € 3.796,80 € 3.480,40 € 

12 35-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 67,80 € 813,60 € 745,80 € 

13 70-6063.002 Ρρομικεια γάλακτοσ 700,60 € 8.407,20 € 7.706,60 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 15.836,23 € 194.916,54 € 179.080,30 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ  ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΕΤΘ 

 

389.833,07 € 
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Β. 

 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ 

Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
 

Α/Α Κ.Α. ΡΕΙΓΑΦΘ Κ.Α. 

ΡΟΣΟ ΜΕ ΦΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2020 2021 2022 

1 15-6481 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου για Αποκριάτικεσ 
εκδθλϊςεισ  

0,00 € 4.462,36 € 4.462,36 € 

2 15-6063.002 
Λοιπζσ παροχζσ ςε είδοσ (ζνδυςθ 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ κ.λ.π.) 
ΚΔΑΡ, ΚΔΑΡ-ΜΕΑ 

56,50 € 678,00 € 678,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 56,50 € 5.140,36 € 5.140,36 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

10.337,22 € 

  
  

  

Γ. 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ/ΚΟΥΣ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ/ΤΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΡΟΣΟ ΜΕ ΦΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2020 2021 2022 

1. 

Ρρομικεια γάλακτοσ για ςχολικζσ/κοφσ 
κακαρίςτριεσ/τζσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπι 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου 
Καρπενθςίου ανά οικονομικό ζτοσ 

152,55 € 1.830,60 € 1.678,05 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ/ΚΟΥΣ ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ/ΤΕΣ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

3.661,20 € 

  
    

  

Δ. 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ/ΚΟΥΣ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ/ΤΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΡΟΣΟ ΜΕ ΦΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2020 2021 2022 

1. 

Ρρομικεια γάλακτοσ για ςχολικζσ/κοφσ 
κακαρίςτριεσ/τζσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου 
Καρπενθςίου ανά οικονομικό ζτοσ 

67,80 € 813,60 € 745,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ/ΚΟΥΣ ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ/ΤΕΣ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

1.627,20 € 

  
  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

405.458,69 € 

Οι Σχολικζσ Επιτροπζσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ λόγω του 
ειδικοφ  κακεςτϊτοσ από το οποίο αυτζσ διζπονται, δεν τθροφν προχπολογιςμό, και κατά ςυνζπεια δεν 
υπάρχουν   Κ. Α., ςχετικι μνεία γίνεται και ςτο ζγγραφο με αρ. 30106/10-10-2013 του ΥΡ. ΕΣ. 

Σε  περίπτωςθ  μθ εκτζλεςθσ ολόκλθρθσ τθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ εντόσ   του εκάςτου οικονομικοφ  
ζτουσ, αυτι   κα   ανατραπεί μετά   από ςχετικι ανακλθτικι απόφαςθ  του  διατάκτθ για  ολικι  διαγραφι του  
ποςοφ  που δεςμεφτθκε. Με  τθν   ζναρξθ του   επομζνου οικονομικοφ ζτουσ και πριν από  τθν ανάλθψθ  
οποιαςδιποτε  νζασ υποχρζωςθσ κα δεςμευτεί με νζα απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ιςόποςθ με το  μθ 
εκτελεςμζνο μζροσ τθσ ανάλθψθσ πίςτωςθ που ανατρζπεται ςφμφωνα με τα παραπάνω. 
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια τροφίμων, ειδϊν παντοπωλείου και φρζςκου γάλακτοσ για τισ 
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του για δφο ζτθ (Είδθ 
αρτοποιείου – ηαχαροπλαςτείου – κατεψυγμζνων – κρεοπωλείου – παντοπωλείου – οπωροπωλείου –
ελαιολάδου - φρζςκου γάλακτοσ) ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 405.458,69 € με ΦΡΑ. 

Θ προμικεια αποτελείται από δεκαζξι (16) ομάδεσ, ωσ κάτωκι: 

Αϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν αρτοποιείου (CPV 15810000-9) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι Εςτία και 
Γεφματα Αγάπθσ του Διμου Καρπενθςίου. 

Βϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν αρτοποιείου (CPV 15810000-9) για τισ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ Ενιαίασ 
Κοινωφελισ Επιχείρθςθσ Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Καρπενθςίου. 

Γϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν ηαχαροπλαςτείου (CPV 15812000-3) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι 
Εςτία και Κ.ΑΡ.Θ. του Διμου Καρπενθςίου. 

Δϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν κατεψυγμζνων (CPV 15220000-6) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι Εςτία 
και Γεφματα Αγάπθσ του Διμου Καρπενθςίου. 

Εϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν κατεψυγμζνων (CPV 15220000-6) για τισ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ 
Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 

ΣΤϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν κρεοπωλείου (CPV 15100000-9) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι Εςτία 
και Γεφματα Αγάπθσ του Διμου Καρπενθςίου. 

Ηϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν κρεοπωλείου (CPV 15100000-9) για τισ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ 
Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 

Θϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν παντοπωλείου (CPV 15000000-8) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι Εςτία, 
Γεφματα Αγάπθσ, Κ.ΑΡ.Θ. και Κοινωνικό Ραντοπωλείο του Διμου Καρπενθςίου. 

Θϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν παντοπωλείου (CPV 15000000-8) για τισ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ 
Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 

Ι’ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν οπωροπωλείου (CPV 03220000-9) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι Εςτία 
και Γεφματα Αγάπθσ του Διμου Καρπενθςίου. 

ΙΑϋ Ομάδα) Ρρομικεια ελαιόλαδου (CPV 15411110-6) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι Εςτία, Γεφματα 
Αγάπθσ και Κοινωνικό Ραντοπωλείο του Διμου Καρπενθςίου. 

ΙΒϋ Ομάδα) Ρρομικεια ελαιόλαδου (CPV 15411110-6) για τισ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 
ΙΓϋ Ομάδα) Ρρομικεια φρζςκου γάλακτοσ (CPV 15511000-4) για το εργατοτεχνικό προςωπικοφ του Διμου 

Καρπενθςίου. 
ΙΔϋ Ομάδα) Ρρομικεια φρζςκου γάλακτοσ (CPV 15511000-4) για τισ κακαρίςτριεσ του ΚΔΑΡ και ΚΔΑΡ-ΜΕΑ τθσ 

Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 
ΙΕ’ Ομάδα) Ρρομικεια φρζςκου γάλακτοσ (CPV 15511000-4) για ςχολικζσ/κοφσ κακαρίςτριεσ/τζσ Ενιαίασ 

Σχολικισ Επιτροπισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
ΙΣΤ’ Ομάδα) Ρρομικεια φρζςκου γάλακτοσ (CPV 15511000-4) για ςχολικζσ/κοφσ κακαρίςτριεσ/τζσ Ενιαίασ 

Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
Και τα εξισ τμιματα:  

 ΤΜΘΜΑ 1: Ραιδικοφσ Στακμοφσ 
 ΤΜΘΜΑ 2: Μακθτικι Εςτία 
 ΤΜΘΜΑ 3: Γεφματα Αγάπθσ 
 ΤΜΘΜΑ 4: Κ.ΑΡ.Θ. 
 ΤΜΘΜΑ 5: Κοινωνικό Ραντοπωλείο 
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για κάκε ομάδα δίνεται ςτον κάτωκι πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV (κφριο) 
ΡΟΣΟ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΡΟΣΟ 

1 
Α' ΟΜΑΔΑ : ΑΤΟΡΟΕΙΟ 
(ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15810000-9 16.470,00 € 2.063,10 € 144,00 € 18.677,10 € 

2 
Β' ΟΜΑΔΑ : ΑΤΟΡΟΕΙΟ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15810000-9 495,00 € 64,35 € 0,00 € 559,35 € 

3 Γ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 15812000-3 3.076,60 € 0,00 € 738,38 € 3.814,98 € 
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ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

4 
Δ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15220000-6 18.766,00 € 2.137,98 € 556,80 € 21.460,78 € 

5 
Ε' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15220000-6 178,00 € 23,14 € 0,00 € 201,14 € 

6 
ΣΤ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 

ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15100000-9 49.460,00 € 6.429,80 € 0,00 € 55.889,80 € 

7 
Η' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 
ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15100000-9 1.886,00 € 245,18 € 0,00 € 2.131,18 € 

8 
Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 

ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15000000-8 125.153,00 € 10.825,56 € 10.051,10 € 146.029,66 € 

9 
Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 
ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15000000-8 5.139,88 € 540,65 € 235,44 € 5.915,97 € 

10 
I' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 

ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

03220000-9 31.583,90 € 4.105,91 € 0,00 € 35.689,81 € 

11 
ΙΑϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
(ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15411110-6 30.535,00 € 3.969,55 € 0,00 € 34.504,55 € 

12 
ΙΒϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15411110-6 103,60 € 13,47 € 0,00 € 117,07 € 

13 
ΙΓϋ ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

(ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 
15511000-4 65.280,00 € 8.486,40 € 0,00 € 73.766,40 € 

14 
ΙΔ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15511000-4 1.250,00 € 162,50 € 0,00 € 1.412,50 € 

15 
ΙΕ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

(ΑϋΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ) 

15511000-4 3.240,00 € 421,20 € 0,00 € 3.661,20 € 

16 
ΙΣΤ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

(ΒϋΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ) 

15511000-4 1.440,00 € 187,20 € 0,00 € 1.627,20 € 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

 
354.056,98 € 39.675,99 € 11.725,72 € 405.458,69 € 

 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ ζχει δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ ι για το ςφνολό 
τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ υποβολι προςφοράσ αφορά το ςφνολο των ειδϊν τθσ κάκε ομάδασ. 
Οι ποςότθτεσ ανά είδοσ όπωσ αναφζρονται ςτθν υπ’αρικμ. 9784/27-07-2020 μελζτθ είναι ενδεικτικζσ. Ο Διμοσ 
Καρπενθςίου δεν υποχρεοφται ςτθν εξάντλθςθ είτε των ποςοτιτων είτε τθσ πίςτωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο  Διμοσ Καρπενθςίου και τα Νομικά Ρρόςωπά του διατθροφν το  δικαίωμα  να  απορροφοφν   κατά  τθ  
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τισ αναγκαίεσ ποςότθτεσ εκ των ειδϊν ςφμφωνα με τισ κάκε φορά   διαμορφοφμενεσ 
ανάγκεσ τουσ, δεδομζνθσ τθσ αδυναμίασ επακριβοφσ προςδιοριςμοφ των αναγκϊν του  ανά είδοσ και ποςότθτα 
κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ αυτισ, χωρίσ όμωσ να  υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Ρροβλζπεται δικαίωμα χρονικισ παράταςθσ από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ, 
φςτερα από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, μζχρι τθν ανάδειξθ νζου προμθκευτι και τθν   υπογραφι 
τθσ νζασ  ςφμβαςθσ, για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν, ςτο μζτρο που  δεν κα υπάρξει, 
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κατά το χρόνο τθσ παράταςθσ, υπζρβαςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ωσ και περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ 
του Διμου. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24)μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

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

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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 υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

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

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

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

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

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

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

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150). 

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

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

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

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
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 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 «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

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

 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. 

 τθσ υπ’ αρικμ. 26/ 24.1.2020 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τον  οριςμό  μελϊν επιτροπϊν 

παραλαβισ  προμθκειϊν και διενζργειασ διαγωνιςμϊν  των προμθκειϊν  (ΑΔΑ: 6ΙΛΘΩΕΓ-ΑΕ3), 

  τθσ υπ’ αρικμ. 29/24.1.2020 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ςυγκρότθςθ επιτροπισ  

εξζταςθσ ενςτάςεων (ΑΔΑ: 611ΡΩΕΓ-Χ2Η), 

 τθσ υπ’ αρικμ. 7/16-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ5ΛΟΚΜΞ-ΒΤ) απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ενιαίασ  

Σχολικισ Επιτροπισ Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Καρπενθςίου για τθν  

ζγκριςθ τθσ ςχετικισ προμικειασ,  

  τθσ υπ’ αρικμ. 6/16-05-2020 (ΑΔΑ:63ΧΝΟΚΜΞ-8Λ) απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ενιαίασ  

Σχολικισ Επιτροπισ Σχολικϊν Μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Καρπενθςίου για τθν  

ζγκριςθ τθσ ςχετικισ προμικειασ, 

 του  αρικμ. πρωτ. 9785/27.7.2020 τεκμθριωμζνου  αιτιματοσ  τθσ Δ/νςθσ Διοικ/κϊν Οικ/κϊν Υπθρεςιϊν. 

 τθσ αρικμ. πρωτ. 9786/27.7.2020  απόφαςθσ  Δθμάρχου για  τθν  περί ζγκριςθσ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ 

Υποχρζωςθσ. 

 τθσ αρικμ. 309/28.7.2020 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνονται οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και καταρτίηονται οι όροι τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

 τθσ  υπ’ αρικμ. πρωτ.:449/20.7.2020  μελζτθσ τθσ ΕΚΕΡΡΡΑΔΘΚ που καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό 

Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων ωσ πρωτογενζσ αίτθμα λαμβάνοντασ ΑΔΑΜ 

«20REQ007078191» 

 τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.:9784/ 27.7.2020  μελζτθσ  του Διμου Καρπενθςίου που καταχωρικθκε ςτο 
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων ωσ πρωτογενζσ αίτθμα λαμβάνοντασ ΑΔΑΜ 
«20REQ007092427» 

 των αρικ. Α-897/27.7.2020 και  Α-909/27.7.2020 Αποφάςεων Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ. 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των  προςφορϊν είναι θ  31θ Αυγοφςτου  2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
23.30μμ.  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων  
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν             
4 Σεπτεμβρίου 2020, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 09.00 π.μ.   

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ  τθσ  παροφςασ  ςφμβαςθσ  απεςτάλθ με  θλεκτρονικά  μζςα  για  δθμοςίευςθ  ςτισ  29/7/2020 ςτθν    

Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και  ζλαβε  ID: 2020/S 148- 362656. 

Β. 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 Συςτθμικοφσ Αρικμοφσ ανά ομάδα ωσ παρακάτω:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 

1 Α' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 95452 

2 Β' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΕΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 95454 

3 Γ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 95455 

4 Δ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 95457 

5 Ε' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 95458 

6 ΣΤ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 95459 

7 Η' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 95461 

8 Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 95462 

9 Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 95464 

10 I' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 95465 

11 ΙΑϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 95466 

12 ΙΒϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 95467 

13 ΙΓϋ ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 95469 

14 ΙΔ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 95471 

15 ΙΕ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΑϋΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ) 95472 

16 ΙΣΤ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΒϋΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ) 95474 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 ςε δφο (2) εβδομαδιαίεσ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ του Νομοφ  Ευρυτανίασ α) Ευρυτανικά 
Νζα και β) Ευρυτανικόσ Ραλμόσ). 
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  et.diavgeia.gov.gr (ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ  (URL): 
www.karpenissi.gr ςτθν διαδρομι : «Αρχικι ςελίδα Διμου Καρπενθςίου» ► ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟΤΘ ► Ανακοινϊςεισ,  
ςτισ 3 Αυγοφςτου  2020  θμζρα Δευτζρα.   
 
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ  δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των   
άρκρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ.  1 περ. 
35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.  



 

Σελίδα 13 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

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.  
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 9940/29.7.2020  Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι απεςτάλθ για δθμοςίευςθ τθν  29-07-2020   
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και ζλαβε ID: 2020/S 148-362656. 

2.  θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 
     2.1. Ραράρτθμα Αϋ θ αρικμ. πρωτ.:9784/ 27.7.2020  μελζτθ.  
     2.2. Ραράρτθμα Βϋ: το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+, 
     2.3. Ραράρτθμα Γϋ: τα υποδείγματα των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν(Συμμετοχισ και Καλισ Εκτζλεςθσ), 
     2.4. Ραράρτθμα Δϋ:. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 
3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά  με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 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) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των 
προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν 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. 

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. 
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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 Γλϊςςα 

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 (Αϋ188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ 
ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

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, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται 
από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ 
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

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

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

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.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Απαιτείται από τισ  ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 
 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   
 4.  Για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να  διακζτουν 
προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό Σφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ - Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr). Θ ψθφιακι υπογραφι χορθγείται από πιςτοποιθμζνθ προσ τοφτο αρχι και πρζπει να 
είναι ςκλθρισ αποκικευςθσ, δθλαδι δθμιουργείται μζςω Αςφαλοφσ Διάταξθσ Δθμιουργίασ Υπογραφισ (usb 
token). Ο κατάλογοσ των αρχϊν που παρζχουν ψθφιακι υπογραφι αναφζρεται ςτθν                                                  
ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων  
www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html 
Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςυςτιματοσ και από το ςφνδεςμο  «Εγγραφείτε ωσ 
οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ  πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι 
τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: 
• Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται  με χριςθ 
των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το  ςφςτθμα TAXISNet τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του 
χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ  Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 
• Οι οικονομικοί φορείσ -χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό 
Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ 
ΦΡΑ (VAT Verification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το 
αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν 
Ρρομθκειϊν. 
• Οι οικονομικοί φορείσ-χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ  Γενικι 
Γραμματεία Εμπορίου αποςτζλλοντασ: 
(α) είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
(β) είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν  ελλθνικι, ςτθν 
οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό  μθτρϊο, προςκομιηόμενα 
εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια 
υπθρεςία. Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ του Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το 
Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το 
αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ 
πιςτοποιοφμενοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 
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2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ 7.081,14 € (επτά 
χιλιάδων ογδόντα ζνα ευρϊ και δεκατεςςάρων  λεπτϊν )  εφόςον ο προςφζρων  ςυμμετζχει  για  το  ςφνολο   
των υπό  προμικεια ειδϊν ςε  διαφορετικι περίπτωςθ  κατατίκενται  εγγυθτικι  επιςτολι ςυμμετοχισ ςτα 
παρακάτω  ποςά  ανά  ομάδα :       

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ CPV (κφριο) Ρ/Υ ΧΩΙΣ ΦΡΑ ΡΟΣΟ Ε/Ε 

1 
Α' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15810000-9 16.470,00 € 329,40 € 

2 
Β' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΕΙΟΥ 
(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

15810000-9 495,00 € 9,90 € 

3 
Γ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15812000-3 3.076,60 € 61,53 € 

4 
Δ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15220000-6 18.766,00 € 375,32 € 

5 
Ε' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

15220000-6 178,00 € 3,56 € 

6 
ΣΤ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15100000-9 49.460,00 € 989,20 € 

7 
Η' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 
(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

15100000-9 1.886,00 € 37,72 € 

8 
Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15000000-8 125.153,00 € 2.503,06 € 

9 
Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 
(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

15000000-8 5.139,88 € 102,80 € 

10 
I' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

03220000-9 31.583,90 € 631,68 € 

11 ΙΑϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 15411110-6 30.535,00 € 610,70 € 

12 ΙΒϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 15411110-6 103,60 € 2,07 € 

13 
ΙΓϋ ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15511000-4 65.280,00 € 1.305,60 € 

14 ΙΔ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 15511000-4 1.250,00 € 25,00 € 

15 
ΙΕ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΑϋΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ) 

15511000-4 3.240,00 € 64,80 € 

16 
ΙΣΤ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΒϋΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ) 

15511000-4 1.440,00 € 28,80 € 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

 
354.056,98 € 7.081,14 € 

 

Αν  ο   διαγωνιηόμενοσ   κατακζςει   προςφορά   για περιςςότερεσ από μία ομάδεσ, θ εγγυθτικι επιςτολι που  
κα  κατακζςει κα πρζπει ακροιςτικά να καλφπτει τα ποςά των επιμζρουσ ομάδων . 
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, ιτοι μζχρι 5 Απριλίου  2021  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. 

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



 

Σελίδα 18 

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 Λόγοι αποκλειςμοφ  

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),  

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. 
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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. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  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 
ι/και   

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. 

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. 

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

ι/και 

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

2.2.3.3 
α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον ςυντρζχουν οι πιο κάτω 
επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 
κλπ.   
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. 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 



 

Σελίδα 20 

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 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  

2.2.3.5. 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  

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

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. 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. 
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Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

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

2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ τουσ, τα κατάλλθλα μζςα για τθν 
διακίνθςθ των προϊόντων, να φζρουν τισ πιςτοποιιςεισ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτισ  τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Aϋ, κατά περίπτωςθ. 

2.2.6  Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (τθσ  
παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των  δεςμϊν 
τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ  αναγκαίουσ πόρουσ, 
με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων  ςτθρίηονται.  
 
2.2.7    Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.7.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Β’ το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. Το ΕΕΕΣ 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 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. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
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2.2.7.2 Αποδεικτικά μζςα   

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, 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. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.6 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

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. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

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 2.2.3.2 και 2.2.3.4 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. 
Ο Διμοσ Καρπενθςίου  δφναται να ηθτιςει επιπλζον 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  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 φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το 
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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 Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2  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 2.2.3.4, τα 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 2.2.3.4. 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 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

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

 

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

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

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

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 
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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 τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τθν 
άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ τουσ κακϊσ και τα ςχετικά ζγγραφα ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
του παραρτιματοσ Aϋ, ανάλογα με τισ ομάδεσ των υπό προμικεια ειδϊν ςτισ οποίεσ κα ςυμμετάςχουν. 
 

Β.4  Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και  νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.  ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω  ζγγραφα πρζπει να 
προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν,  το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του  διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει  χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/  νόμιμου εκπροςϊπου.  
 
Β.5 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. 
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. 

Β.6  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ 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.7  Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8  Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ   

Θ προμικεια κα γίνει από το ελεφκερο εμπόριο με ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και με  
κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ: 
Α) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ για τθ ςυνολικι όμωσ 
προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ για τισ κατθγορίεσ ειδϊν: αρτοποιείου, ηαχαροπλαςτείου, παντοπωλείου 
& φρζςκου γάλακτοσ.  

Β) το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%), ενιαία ζκπτωςθ για όλθ τθν κατθγορία, ςτθ νόμιμα 
διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ για τισ κατθγορίεσ ειδϊν: κατεψυγμζνων, κρεοπωλείου, 
οπωροπωλείου & ελαιολάδου τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, με τθν προχπόκεςθ ότι τα 
προςφερόμενα από αυτόν καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ, για τθ ςυνολικι όμωσ 
προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ τθσ Διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά 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 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

 

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

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (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.  
 
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:  
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(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

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

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

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

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 άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν 
εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία 
φζρουν 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. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν :  α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
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άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 
και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου 
XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ Ραράρτθμα  Βϋ.  

Το   εν   λόγω πρότυπο υποβάλλεται από  τουσ  οικονομικοφσ   φορείσ  ςφμφωνα με   τισ   ςχετικζσ  οδθγίεσ   που  
παρζχονται  τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ  «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)».   

www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99 
d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629 
%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

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

2.4.3.2  Τεχνικι προςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Α ‘ 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 Ραράρτθμα.  

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 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό)φάκελο «Οικονομικι 
Ρροςφορά». Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι  θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε  μορφι .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που  περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά  υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου 
πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται 
να παράγει εκ νζου του θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά ζχει αποτυπωκεί ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι  ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν (μόνο για τισ ομάδεσ που 
κα λάβουν μζροσ) και να  υποβάλλουν ψθφιακά υπογεγραμμζνο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα, ςε μορφι pdf 
ςυμπλθρωμζνο, το  ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ Εϋ. 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθσ  
Σφμβαςθσ: 
α) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ για τισ κατθγορίεσ ειδϊν: 
αρτοποιείου, ηαχαροπλαςτείου, παντοπωλείου & φρζςκου γάλακτοσ.  

β) το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%), ενιαία ζκπτωςθ για όλθ τθν κατθγορία, ςτθ νόμιμα 
διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ για τισ κατθγορίεσ ειδϊν: κατεψυγμζνων, κρεοπωλείου, 
οπωροπωλείου & ελαιολάδου τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευρυτανίασ τθσ Ρεριφζρειασ 
Στερεάσ Ελλάδασ, με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ προμικειασ για τθ ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Ραράρτθμα Αϋ τθσ διακιρυξθσ. 

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί  
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι 
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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 ωσ άνω τιμι αναφοράσ 
όπωσ αυτι δίδεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ για το αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ. 
Ενδεικτικό παράδειγμα: 
Τιμι αναφοράσ για ςφγκριςθ τθσ προςφοράσ. Αρακάσ: 1,900 € 
Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ 10% επί τθσ τιμισ (ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ) για τον αρακά. 
Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι 
προςφοράσ τθν τιμι 1,710 € που προκφπτει ωσ εξισ: 1,900 € - (1,900 € x 0,10)= 1,900 € - 0,190€= 1,710 €.  
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του, ςε μορφι pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το αναγραφόμενο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ Αϋ, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 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%. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Για τισ 
ομάδεσ που απαιτείται προςφορά με ποςοςτό ζκπτωςθσ, οι προςφερόμενεσ τιμζσ  αναπροςαρμόηονται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του ν.3438/2006.  
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 Ραράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ. 
 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα  ζξι (6) μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

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

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

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 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 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

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. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

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 
Ραραςκευι 4 Σεπτεμβρίου  και ϊρα 09.00π.μ . 

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

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

 

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

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

Ειδικότερα : 

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

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

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

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

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

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα  
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και  
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ  
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ.   
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4  τθσ 
παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

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 νομιμοποίθςθσ 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 2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  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.  

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 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 αρχζσ. 

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. 
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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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

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

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

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 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 
ανωτζρω 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. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

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 άρκρου372 του ν.4412/2016. 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
 
γ) 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. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

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 αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι: 

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

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

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

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

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 πιςτοποιθτικϊν 

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.  
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 τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 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 τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 
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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 διαδικαςίασ 
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. 

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 δικαςτθρίου. 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 ανωτζρω 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 προςφυγισ.  Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

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 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4.1 Εγγυιςεισ  (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 Γ’  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. 

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 ι 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.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

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  

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. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι  
παραλαβι των υλικϊν, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν παραλαβι των αντίςτοιχων 
τιμολογίων. 
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. 4412/2016 

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) . 

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

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

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 6  τθσ παροφςασ.  

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, θ  κφρωςθ τθσ  ολικισ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

 

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

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 



 

Σελίδα 38 

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. 

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

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

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 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

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. 4412/2016. 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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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθ   Ειδικι Συγγραφι   
υποχρεϊςεων (Τόποσ-Τρόποσ παράδοςθσ) του Ραραρτιματοσ Α’. 
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, ςε τρείσ (3) 
εργάςιμεσ θμζρεσ. 

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  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ 
άνω νόμου και το Ραράρτθμα.Δ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
των υλικϊν γίνεται οπτικά και μακροςκοπικά κακϊσ και με τθν πρακτικι τθσ δοκιμαςίασ. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να παραπζμπει και ςε εργαςτθριακό ζλεγχο κατόπιν προτροπισ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ  παραλαβισ. 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

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. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθ Ειδικι Συγγραφι υποχρεϊςεων του Ραραρτιματοσ Α’.   
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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  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. 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. 

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

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

6.4 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ κατά το διαγωνιςμό. Πμωσ, κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει μζςω τθσ  πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ από τουσ ςυμμετζχοντεσ τθν προςκόμιςθ δειγμάτων για όποιο είδοσ κρικεί  απαραίτθτο τάςςοντασ 
τουσ ςυγκεκριμζνθ προκεςμία αποςτολισ.   
Ομοίωσ, ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα διατθρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει ςκόπιμο, να προβαίνει  ςε 
ελζγχουσ του προϊόντοσ ι/και των εγκαταςτάςεων του αναδόχου. Θ λθφκείςα ποςότθτα δειγμάτων  πρζπει να 
αναπλθρϊνεται άμεςα από τον ανάδοχο, ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ να παραδίδεται θ αρχικϊσ  ςυμφωνθκείςα 
ποςότθτα. Στθν περίπτωςθ που κατά τουσ ελζγχουσ αυτοφσ διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι  εκτροπζσ από τα εκ του 
νόμου και τθσ διακιρυξθσ προβλεπόμενα, διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει τον  ανάδοχο ζκπτωτο και να του 
επιβάλει τισ ποινζσ που προβλζπονται από τθ ςχετικι νομοκεςία. Θ δαπάνθ  αποςτολισ κακϊσ και ο ζλεγχοσ 
ικανοποίθςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του κάκε είδουσ από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο, δθλαδι το κόςτοσ 
των εργαςτθριακϊν εξετάςεων βαρφνει τον ανάδοχο. 
 

6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου-  

6.5.1 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.  
 
6.5.2 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 
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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.  
 
6.5.3 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). 
 
 
 
 

 Ο ΑΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ 
  
  

 
  
    ΚΕΑΜΑΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ                                                            
( Θ αρ.πρ: 9784/27.7.2020   Μελζτθ  )  

 

             

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Καρπενιςι 27– 07 - 2020 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ Αρικ.Ρρωτ.: 9784 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ   
Ταχ. δ/νςθ: Φδρασ 6 - 361 00 Καρπενιςι   
Ρλθροφορίεσ: Σωτθρία Τομαρά   
                          Κωνςταντία Κελζςθ    
Τθλζφωνο: 22373 50030   
                     22373 50086   
Θλ.ταχυδρ.: s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr   
                         k.kelesi@0716.syzefxis.gov.gr   
 
 
 

 
 

 
ΜΕΛΕΤΘ 

ΓΙΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 405.458,69€ ΜΕ Φ.Ρ.Α.  
 

 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνικι μελζτθ 
2. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
3. Συγγραφι υποχρεϊςεων 
4. Ενδεικτικό τιμολόγιο - (Ρ/Υ) 
5. Οικονομικι Ρροςφορά 
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1.ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 
 
Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια τροφίμων, ειδϊν παντοπωλείου και φρζςκου γάλακτοσ για τισ 
ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του για δφο ζτθ (είδθ 
αρτοποιείου-ηαχαροπλαςτείου-κατεψυγμζνων-κρεοπωλείου-παντοπωλείου-οπωροπωλείου-ελαιολάδου-
φρζςκου γάλακτοσ) ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 405.458,69 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 13% ι 24%  
ανάλογα με τα υπό προμικεια είδθ. 
 
Ριο ςυγκεκριμζνα θ προμικεια υλοποιείται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν: 

 των νθπίων που φιλοξενοφνται ςτουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του Διμου Καρπενθςίου. 

 των ατόμων ςτο Κζντρο Ανοιχτισ Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων (Κ.ΑΡ.Θ.) του Διμου Καρπενθςίου. 

 των παιδιϊν που φιλοξενοφνται ςτθν Μακθτικι Εςτία του Διμου Καρπενθςίου. 

 των ατόμων που εξυπθρετοφνται από προγράμματα και δραςτθριότθτεσ του Διμου Καρπενθςίου 
(Γεφματα Αγάπθσ, Κοινωνικό Ραντοπωλείο). 

 των αποκριάτικων εκδθλϊςεων τθσ Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 

 του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του Διμου ςε γάλα, ωσ μζςο ατομικισ προςταςίασ. 

 των Κακαριςτριϊν του ΚΔΑΡ και ΚΔΑΡ-ΜΕΑ ςε γάλα, ωσ μζςο ατομικισ προςταςίασ. 

 των ςχολικϊν κακαριςτριϊν/τϊν τθσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του 
Διμου Καρπενθςίου ςε γάλα, ωσ μζςο ατομικισ προςταςίασ. 

 των ςχολικϊν κακαριςτριϊν/τϊν τθσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του 
Διμου Καρπενθςίου ςε γάλα, ωσ μζςο ατομικισ προςταςίασ. 

 
Οι ανωτζρω προμικειεσ, πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν ςε τρόφιμα και είδθ παντοπωλείου των δομϊν του Διμου Καρπενθςίου. 
Επιπλζον ςφμφωνα με τθν υπ αρικ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) όπωσ τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ’ αρικ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323Β/30-7-2007) Απόφαςθ Υφυπουργϊν Εςωτερικϊν 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Οικονομίασ και Οικονομικϊν – Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, κακϊσ και με τθν 3119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-5-2008) παρζχεται: 
Ζνα (1) λίτρο παςτεριωμζνο γάλα ςε θμεριςια βάςθ ςτουσ εργαηόμενουσ ςτουσ οποίουσ παρζχονται τα 
μζςα ατομικισ προςταςίασ. Θ διανομι πραγματοποιείται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
Βάςει τθσ κατάςταςθσ των δικαιοφχων που ςυνζταξε το Γραφείο Ρροςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, δικαιοφνται ζνα (1) λίτρο παςτεριωμζνο γάλα ςε θμεριςια βάςθ 
ςυνολικά εκατόν τριάντα ζξι(136) άτομα (δικαιοφχοι) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρόβλεψθσ, για 
πρόςλθψθ ςυμβαςιοφχων υπαλλιλων. 
Επίςθσ βάςθ τθσ αρ. 34/20-07-2020 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ., τθσ 
αρ. 7/16-06-2020 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπισ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  και τθσ αρ. 6/16-05-2020 απόφαςθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ενιαίασ Σχολικισ 
Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακορίηεται ο αρικμόσ των εργαηομζνων δφο(2), οκτϊ(8) και 
τζςςερα(4) άτομα(δικαιοφχοι) αντίςτοιχα, κακϊσ και θ αναγκαία ποςότθτα ςε φρζςκο γάλα. 
 
Για το ςφνολο των εργαηομζνων του Διμου Καρπενθςίου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του, απαιτοφνται 
ςυνολικά 65.280 λίτρα γάλατοσ για δφο ζτθ. 
 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ αυτοφ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των τετρακοςίων πζντε 
χιλιάδων τετρακοςίων πενιντα οκτϊ ευρϊ και εξιντα εννζα λεπτϊν (405.458,69€) ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΡΑ, και πρόκειται να καλφψει ανάγκεσ χρονικοφ διαςτιματοσ δφο (2) ετϊν. 
Θ εκτζλεςθ των ςυμβάςεων του εν λόγω διαγωνιςμοφ κα ξεκινιςει μετά το πζρασ των τρεχουςϊν 
ςυμβάςεων  
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Ρροβλζπεται δυνατότθτα χρονικισ παράταςθσ από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ 
αρχικισ, φςτερα από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, μζχρι τθν ανάδειξθ νζου προμθκευτι και τθν 
υπογραφι τθσ νζασ ςφμβαςθσ, για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν, ςτο μζτρο που 
δεν κα υπάρξει, κατά το χρόνο τθσ παράταςθσ, υπζρβαςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ωσ και περαιτζρω 
οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου. 
 
Θ χρθματοδότθςθ για τθν προμικεια των παραπάνω ειδϊν κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ του Διμου 
Καρπενθςίου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του(Ενιαία Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ 
Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Καρπενθςίου, Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
και Ενιαία Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ), και κα βαρφνει τουσ παρακάτω κωδικοφσ 
αρικμοφσ των προχπολογιςμϊν των ετϊν 2020, 2021 & 2022 ςτο ςκζλοσ των εξόδων του 
προχπολογιςμοφ κάκε φορζα όπωσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Α. 

 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ  ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
 

Α/Α Κ.Α. ΡΕΙΓΑΦΘ Κ.Α. 

ΡΟΣΟ ΜΕ ΦΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2020 2021 2022 

1 15-6481.006 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου Ραιδικϊν Στακμϊν 

2.337,52 € 28.050,28 € 25.712,76 € 

2 15-6481.007 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου Μακθτικισ Εςτίασ 

3.704,50 € 44.453,99 € 40.749,49 € 

3 15-6481.008 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου Γευμάτων Αγάπθσ 

3.790,77 € 45.489,30 € 41.698,52 € 

4 15-6481.009 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου ΚΑΡΘ 

169,05 € 2.028,64 € 1.859,59 € 

5 15-6481.010 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου 

3.167,59 € 38.011,13 € 34.843,54 € 

6 10-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 90,40 € 1.084,80 € 994,40 € 

7 15-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 542,40 € 11.390,40 € 10.848,00 € 

8 15-6063.002 
Ρρομικεια γάλακτοσ ( Μακθτικι 
Εςτία) 

203,40 € 2.440,80 € 2.237,40 € 

9 20-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 429,40 € 5.152,80 € 4.723,40 € 

10 25-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 316,40 € 3.796,80 € 3.480,40 € 

11 30-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 316,40 € 3.796,80 € 3.480,40 € 

12 35-6063.001 Ρρομικεια γάλακτοσ 67,80 € 813,60 € 745,80 € 

13 70-6063.002 Ρρομικεια γάλακτοσ 700,60 € 8.407,20 € 7.706,60 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 15.836,23 € 194.916,54 € 179.080,30 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ  ΓΙΑ 
ΔΥΟ ΕΤΘ 

    389.833,07 € 
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Β. 

 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ 

Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
 

Α/Α Κ.Α. ΡΕΙΓΑΦΘ Κ.Α. 

ΡΟΣΟ ΜΕ ΦΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2020 2021 2022 

1 15-6481 
Ρρομικεια τροφίμων κλπ ειδϊν 
ςυςςιτίου για Αποκριάτικεσ 
εκδθλϊςεισ  

0,00 € 4.462,36 € 4.462,36 € 

2 15-6063.002 
Λοιπζσ παροχζσ ςε είδοσ (ζνδυςθ 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ κ.λ.π.) 
ΚΔΑΡ, ΚΔΑΡ-ΜΕΑ 

56,50 € 678,00 € 678,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 56,50 € 5.140,36 € 5.140,36 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ 
ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
  10.337,22 € 

  
  

  

Γ. 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ/ΚΟΥΣ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ/ΤΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΡΟΣΟ ΜΕ ΦΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2020 2021 2022 

1. 

Ρρομικεια γάλακτοσ για ςχολικζσ/κοφσ 
κακαρίςτριεσ/τζσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπι 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου 
Καρπενθςίου ανά οικονομικό ζτοσ 

152,55 € 1.830,60 € 1.678,05 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ/ΚΟΥΣ ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ/ΤΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 
  3.661,20 € 

  
    

  

Δ. 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ/ΚΟΥΣ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ/ΤΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΡΟΣΟ ΜΕ ΦΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2020 2021 2022 

1. 

Ρρομικεια γάλακτοσ για ςχολικζσ/κοφσ 
κακαρίςτριεσ/τζσ Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου 
Καρπενθςίου ανά οικονομικό ζτοσ 

67,80 € 813,60 € 745,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ/ΚΟΥΣ ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ/ΤΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ 

ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 
  1.627,20 € 

  
  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

405.458,69 € 
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Οι Σχολικζσ Επιτροπζσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ λόγω του ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ από το οποίο αυτζσ διζπονται, δεν τθροφν προχπολογιςμό, και κατά ςυνζπεια δεν υπάρχουν 
Κ. Α., ςχετικι μνεία γίνεται και ςτο ζγγραφο με αρ. 30106/10-10-2013 του ΥΡ. ΕΣ. 
Σε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ ολόκλθρθσ τθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ εντόσ του εκάςτου οικονομικοφ ζτουσ, 
αυτι κα ανατραπεί μετά από ςχετικι ανακλθτικι απόφαςθ του διατάκτθ για ολικι διαγραφι του ποςοφ 
που δεςμεφτθκε. Με τθν ζναρξθ του επομζνου οικονομικοφ ζτουσ και πριν από τθν ανάλθψθ 
οποιαςδιποτε νζασ υποχρζωςθσ κα δεςμευτεί με νζα απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ιςόποςθ με το 
μθ εκτελεςμζνο μζροσ τθσ ανάλθψθσ πίςτωςθ που ανατρζπεται ςφμφωνα με τα παραπάνω. 
Αναλυτικότερα ζχουμε τισ εξισ ομάδεσ: 
Αϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν αρτοποιείου (CPV 15810000-9) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι 

Εςτία και Γεφματα Αγάπθσ του Διμου Καρπενθςίου. 
Βϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν αρτοποιείου (CPV 15810000-9) για τισ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ Ενιαίασ 

Κοινωφελισ Επιχείρθςθσ Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου 
Καρπενθςίου. 

Γϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν ηαχαροπλαςτείου (CPV 15812000-3) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, 
Μακθτικι Εςτία και Κ.ΑΡ.Θ. του Διμου Καρπενθςίου. 

Δϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν κατεψυγμζνων (CPV 15220000-6) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι 
Εςτία και Γεφματα Αγάπθσ του Διμου Καρπενθςίου. 

Εϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν κατεψυγμζνων (CPV 15220000-6) για τισ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ 
Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 

ΣΤϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν κρεοπωλείου (CPV 15100000-9) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι 
Εςτία και Γεφματα Αγάπθσ του Διμου Καρπενθςίου. 

Ηϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν κρεοπωλείου (CPV 15100000-9) για τισ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ 
Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 

Θϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν παντοπωλείου (CPV 15000000-8) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι 
Εςτία, Γεφματα Αγάπθσ, Κ.ΑΡ.Θ. και Κοινωνικό Ραντοπωλείο του Διμου Καρπενθςίου. 

Θϋ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν παντοπωλείου (CPV 15000000-8) για τισ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ 
Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 

Ι’ Ομάδα) Ρρομικεια ειδϊν οπωροπωλείου (CPV 03220000-9) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι 
Εςτία και Γεφματα Αγάπθσ του Διμου Καρπενθςίου. 

ΙΑϋ Ομάδα) Ρρομικεια ελαιολάδου (CPV 15411110-6) για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, Μακθτικι Εςτία, 
Γεφματα Αγάπθσ και Κοινωνικό Ραντοπωλείο του Διμου Καρπενθςίου. 

ΙΒϋ Ομάδα) Ρρομικεια ελαιολάδου (CPV 15411110-6) για τισ αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ τθσ 
Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 

ΙΓϋ Ομάδα) Ρρομικεια φρζςκου γάλακτοσ (CPV 15511100-4) για το εργατοτεχνικό προςωπικοφ του 
Διμου Καρπενθςίου. 

ΙΔϋ Ομάδα) Ρρομικεια φρζςκου γάλακτοσ (CPV 15511100-4) για τισ κακαριςτριεσ του ΚΔΑΡ και ΚΔΑΡ-
ΜΕΑ τθσ Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ. 

ΙΕ’ Ομάδα) Ρρομικεια φρζςκου γάλακτοσ (CPV 15511100-4) για ςχολικζσ/κοφσ κακαρίςτριεσ/τζσ Ενιαίασ 
Σχολικισ Επιτροπισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

ΙΣΤ’ Ομάδα) Ρρομικεια φρζςκου γάλακτοσ (CPV 15511100-4) για ςχολικζσ/κοφσ κακαρίςτριεσ/τζσ 
Ενιαίασ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Και τα εξισ τμιματα για το Διμο Καρπενθςίου:  
 ΤΜΘΜΑ 1: Ραιδικοφσ Στακμοφσ 
 ΤΜΘΜΑ 2: Μακθτικι Εςτία 
 ΤΜΘΜΑ 3: Γεφματα Αγάπθσ 
 ΤΜΘΜΑ 4: Κ.ΑΡ.Θ. 
 ΤΜΘΜΑ 5: Κοινωνικό Ραντοπωλείο 
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Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για κάκε ομάδα δίνεται ςτον κάτωκι πίνακα: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV (κφριο) 
ΡΟΣΟ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΡΟΣΟ 

1 
Α' ΟΜΑΔΑ : ΑΤΟΡΟΕΙΟ 
(ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15810000-9 16.470,00 € 2.063,10 € 144,00 € 18.677,10 € 

2 
Β' ΟΜΑΔΑ : ΑΤΟΡΟΕΙΟ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15810000-9 495,00 € 64,35 € 0,00 € 559,35 € 

3 
Γ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 

ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15812000-3 3.076,60 € 0,00 € 738,38 € 3.814,98 € 

4 
Δ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15220000-6 18.766,00 € 2.137,98 € 556,80 € 21.460,78 € 

5 
Ε' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15220000-6 178,00 € 23,14 € 0,00 € 201,14 € 

6 
ΣΤ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 

ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15100000-9 49.460,00 € 6.429,80 € 0,00 € 55.889,80 € 

7 
Η' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 
ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15100000-9 1.886,00 € 245,18 € 0,00 € 2.131,18 € 

8 
Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 

ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15000000-8 125.153,00 € 10.825,56 € 10.051,10 € 146.029,66 € 

9 
Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 
ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15000000-8 5.139,88 € 540,65 € 235,44 € 5.915,97 € 

10 
I' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ 

ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ 
ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

03220000-9 31.583,90 € 4.105,91 € 0,00 € 35.689,81 € 

11 
ΙΑϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
(ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

15411110-6 30.535,00 € 3.969,55 € 0,00 € 34.504,55 € 

12 
ΙΒϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15411110-6 103,60 € 13,47 € 0,00 € 117,07 € 

13 
ΙΓϋ ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

(ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 
15511000-4 65.280,00 € 8.486,40 € 0,00 € 73.766,40 € 

14 
ΙΔ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

(Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
15511000-4 1.250,00 € 162,50 € 0,00 € 1.412,50 € 

15 
ΙΕ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

(ΑϋΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ) 

15511000-4 3.240,00 € 421,20 € 0,00 € 3.661,20 € 

16 
ΙΣΤ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

(ΒϋΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ) 

15511000-4 1.440,00 € 187,20 € 0,00 € 1.627,20 € 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

 
354.056,98 € 39.675,99 € 11.725,72 € 405.458,69 € 
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Θ προμικεια κα γίνει από το ελεφκερο εμπόριο με ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και 

κριτιριο κατακφρωςθσ: 

Α) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ για τθ ςυνολικι όμωσ 

προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ για τισ κατθγορίεσ ειδϊν: αρτοποιείου, ηαχαροπλαςτείου, 

παντοπωλείου & φρζςκου γάλακτοσ. 

Β) το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%), ενιαία ζκπτωςθ για όλθ τθν ομάδα, ςτθ νόμιμα 

διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ για τισ κατθγορίεσ ειδϊν: κατεψυγμζνων, 

κρεοπωλείου, οπωροπωλείου & ελαιολάδου τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 

εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, 

με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

προμικειασ. 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι (ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό) μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για μία ι 
περιςςότερεσ ομάδεσ τροφίμων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςτθν προςφορά του κα περιλαμβάνεται το 
ςφνολο των ειδϊν κάκε ομάδασ. 
Πλα τα προϊόντα πρζπει να φζρουν ενδείξεισ όπωσ ποιοτικι κατάταξθ, κερμοκραςία κατάψυξθσ, 
θμερομθνία παραγωγισ, θμερομθνία λιξθσ, ονομαςία και κωδικόσ λειτουργίασ εταιρίασ παραγωγισ , 
κακαρό βάροσ, να μθν ζχουν, παράςιτα ζντομα, ξζνα ςϊματα και οι φυςικοχθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ να 
είναι αυτζσ, που ορίηονται από τον Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν. 
 
 
 

 
  

 Ελζγχκθκε Θεωρικθκε 

H Συντάξαςα 
Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ 

Τμιματοσ Οικονομικοφ 
Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

Διοικ/κϊν Οικ/κϊν Υπθρεςιϊν 

   

 
 
 

  

   

Σωτθρία Τομαρά Κωνςταντία Κελζςθ Γεϊργιοσ Αναγνωςτόπουλοσ 

Δ.Ε. Διοικθτικοφ Ρ.Ε. Διοικθτικοφ Ρ.Ε. Διοικθτικοφ 
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2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
Τα προϊόντα και θ διακίνθςθ τουσ κα πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και 
Αντικειμζνων κοινισ χριςθσ, τισ ιςχφουςεσ Κτθνιατρικζσ, Υγειονομικζσ και Κοινοτικζσ Διατάξεισ κακϊσ και τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ και αποφάςεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 
 

Αϋ ΟΜΑΔΑ & : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ 
Οι άρτοι να παραςκευάηονται από αλεφρι Αϋ ποιότθτασ τφπου Μ χωριάτικο που προζρχεται από ολόκλθρο 
τον καρπό ςιταριοφ, με τθν υψθλότερθ περιεκτικότθτα ςε φυτικζσ ίνεσ, βιταμίνεσ και ανόργανα ςτοιχεία. 
Το βάροσ του κα πρζπει να είναι περίπου 750γρ.(κακαρό). Να είναι ιςοβαρείσ φρατηόλεσ, που να ζχουν 
ψθκεί τθν ίδια μζρα τθσ διάκεςθσ. 
Να είναι καλά ηυμωμζνο και ψθμζνο και να ζχει τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία του. 
Το νερό που κα χρθςιμοποιείται κα είναι πόςιμο. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ λυκίςκου. Θ ζψθςθ με 
επαφι των τεμαχίων επιτρζπεται ςε βακμό 15%. Το ψιςιμο κα πρζπει να είναι ομοιογενζσ και να ξεχωρίηει 
κόρα και θ  ψίχα. 
Θ κόρα (φλόγωμα) κα πρζπει να είναι ομοιογενισ κακϋ όλθ τθν επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μθν 
ξεπερνά το 1,5% και να πλθροί τισ προχποκζςεισ του μαγειρικοφ άλατοσ. Ο άρτοσ πρζπει να διατίκεται 
ςτθν κατανάλωςθ μιςι ϊρα τουλάχιςτον μετά τθν απόκτθςθ τθσ κερμοκραςίασ δωματίου και να 
μεταφζρεται όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. 
Θ μεταφορά του άρτου κα γίνεται ςε χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, μζςα ςε πλαςτικά κάνιςτρα ι ςε καλάκια τα 
οποία κα τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ των τροφίμων. 
Θ παραςκευι των αρτοςκευαςμάτων: κουλοφρι ςτρόγγυλο "Θεςςαλονίκθσ", κρουαςάν βουτφρου, 
τςουρζκι ατομικό και ψωμάκια για ςάντουιτσ πρζπει να ενεργείται πάντοτε με επιτρεπόμενουσ τφπουσ 
αλεφρων και να είναι Α' ποιότθτασ. Το ψιςιμο του άρτου και των αρτοςκευαςμάτων πρζπει να είναι 
κανονικό και ομοιογενζσ ς' όλθ τθν επιφάνεια και να ζχουν τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία. Θ παράδοςι 
τουσ να γίνεται τθν θμζρα παραςκευισ τουσ, όλα τα προϊόντα να είναι α' ποιότθτασ και να πλθροφν τισ 
εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Απαγορεφεται θ χριςθ οιαςδιποτε ουςίασ για τθν βελτίωςθ ι τθν απόκρυψθ τθσ τυχόν 
ελαττωματικότθτασ των φυςικϊν ιδιοτιτων ι του χρϊματοσ των αλεφρων. 
Θ μεταφορά των ειδϊν κα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνθτα, τα οποία κα είναι 
απόλυτα κακαρά και κα απολυμαίνονται τακτικά. 
 

Βϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ 
Τα είδθ ηαχαροπλαςτικισ (βαςιλόπιτεσ, κζικ, κουλουράκια-βουτιματα, κουραμπιζδεσ και μελομακάρονα) 
κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, από αγνά υλικά και ςφμφωνα με τον κϊδικα τροφίμων και ποτϊν. 
Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μια θμζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 
Θ μεταφορά των ανωτζρω ειδϊν κα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτοκίνθτα, τα οποία κα 
είναι απόλυτα κακαρά και κα απολυμαίνονται τακτικά. 
κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τον κϊδικα τροφίμων και ποτϊν τισ αγορανομικζσ διατάξεισ και τθν 
Νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι ςυνκικεσ ςτισ εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ κα παραςκευάηονται τα 
ανωτζρω είδθ κακϊσ και ςτα μζςα με τα οποία κα μεταφζρονται, να είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ διατάξεισ. 
 

Γϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
Πλα τα κατεψυγμζνα είδθ κα πρζπει να είναι ςχετικά πρόςφατθσ κατάψυξθσ, αρίςτθσ ποιότθτασ με 
αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και θμερομθνία λιξθσ επί τθσ ςυςκευαςίασ τουσ. Τα προϊόντα να 
παράγονται ςε βιομθχανία που εφαρμόηει το ςφςτθμα HACCP και να κατζχει πιςτοποιθτικό ISO 22000 ( ι 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό) και να κατατεκοφν. 
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Γ1. Ψάρια 
Τα προσ προμικεια κατεψυγμζνα ψάρια να είναι Αϋ ποιότθτασ, κατεψυγμζνα κατά μονάδα(IQF) καλά 
διατθρθμζνα κατευκείαν βγαλμζνα από τα ψυγεία ϊςτε να μθν ζχουν ξεπαγϊςει κακόλου. 
Να είναι όςο το δυνατόν ιςομεγζκθ απαλλαγμζνα από κεφάλια, μεγάλα λζπια, πτερφγια, εντόςκια και 
αυγά. 
Ο τεμαχιςμόσ και θ ςυςκευαςία να ζχει γίνει ςε εγκαταςτάςεισ που διακζτουν εγκεκριμζνο αρικμό 
λειτουργίασ. Τα παραπάνω πρζπει να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ, θ οποία δεν πρζπει 
να είναι φκαρμζνθ ι ςκιςμζνθ και να ζχει ευανάγνωςτεσ τισ ενδείξεισ τθσ θμερομθνίασ αλιείασ, κατάψυξθσ 
και τθσ λιξθσ ςυντιρθςισ τουσ κακϊσ και ο τόποσ αλίευςθσ. 
Να μθν ζχουν αλλοιϊςεισ ςτθν όψθ, οςμι και το χρϊμα. 
Κατά τθν απόψυξθ να διατθροφν τουλάχιςτον το 70% του αρχικοφ βάρουσ. 
Θ παράδοςθ από τον προμθκευτι του προϊόντοσ κα γίνεται ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τρόφιμα 
ςφραγιςμζνθ ςε κατάςταςθ κατάψυξθσ ςτουσ -18ο C. 
Θ μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μζςα–ψυγεία ςε κερμοκραςία -18ο C, κακαρά, 
απολυμαςμζνα, με καταγραφικά κερμόμετρα. 
Γ2. Λοιπά είδθ 
Να είναι κατεψυγμζνα Α’ ποιότθτασ καλά διατθρθμζνα κατευκείαν βγαλμζνα από τα ψυγεία ϊςτε να μθν 
ζχουν ξεπαγϊςει κακόλου 
κα είναι κακαριςμζνα, κατά προτίμθςθ εγχϊριασ παραγωγισ ι προζλευςθσ Ε.Ε. Α' ποιότθτασ, 
ςυςκευαςμζνα, όπου κα αναγράφεται θ θμερομθνία καταψφξεωσ και λιξεωσ, κα ζχουν το ηωθρό 
φυςιολογικό τουσ χρϊμα και κα πλθροφν τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ των κείμενων διατάξεων περί 
εμπορίασ κατεψυγμζνων λαχανικϊν αποκλειόμενθσ απολφτωσ τθσ προμικειασ κατεψυγμζνων λαχανικϊν 
κατϊτερθσ ποιότθτασ τθσ Α’. 
Να μθν ζχουν αλλοιϊςεισ ςτθν όψθ, οςμι και το χρϊμα 
Κατά τθν απόψυξθ να διατθροφν τουλάχιςτον το 70% τοφ αρχικοφ βάρουσ. 
Θ κατάψυξθ και θ ςυςκευαςία να ζχει γίνει ςε εγκαταςτάςεισ που διακζτουν εγκεκριμζνο αρικμό 
λειτουργίασ. 
H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων κα γίνεται με κακαρά, απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα-ψυγεία τα 
οποία κα φζρουν καταγραφικά κερμόμετρα. 
Τα προϊόντα και θ διακίνθςι τουσ κα πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και ποτϊν, τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ κακϊσ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ και 
αποφάςεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 
 

Δϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 
Απαραίτθτεσ για τθν ομάδα ειδϊν κρεοπωλείου είναι θ άδεια λειτουργίασ για παραςκευι και εμπορία 
νωποφ κιμά και νωποφ κρζατοσ, ο κωδικόσ αρικμόσ κτθνιατρικισ ζγκριςθσ, και ο κωδικόσ αρικμόσ 
ζγκριςθσ του ΕΦΕΤ για τθν παραςκευι προϊόντων με βάςθ το κρζασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Εκνικι και 
Κοινοτικι νομοκεςία, και θ αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ ποιότθτασ ISO 22000( ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό) και 
να κατατεκοφν. 
Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98 και του HACCP και τισ οδθγίεσ του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 
Θ μεταφορά των ειδϊν κρεοπωλείου ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ και ςτθ Μακθτικι Εςτία κα γίνεται με 
αυτοκίνθτα ψυγεία κακαρά και απολυμαςμζνα και να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ υγιεινισ. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προμθκεφει κρζασ, ποςότθτα και ποιότθτα ςφμφωνα με τθν παραγγελία 
του κάκε φορζα. Να δθλϊνει τισ ποςότθτεσ κρζατοσ κατά κατθγορία και ποιότθτα τόςο ςτο δελτίο 
αποςτολισ όςο και ςτο αντίςτοιχο τιμολόγιο. 
Δ1. κρζασ νωπό (μοςχάρι, χοιρινό, αρνί, λουκάνικο) 
Να είναι από νωπό κρζασ Αϋ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ κ.λπ., να προζρχεται 
από ηϊα υγιι, να είναι αρίςτθσ κρεπτικισ κατάςταςθσ, κόκκινου χρϊματοσ, χωρίσ οςμι και αίματα. 
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Να είναι ςφαγμζνο πριν από 48 ϊρεσ ζωσ 6 θμζρεσ, να ζχουν ςφαγιαςκεί ςε ελεγχόμενα από τθν 
Κτθνιατρικι Υπθρεςία Σφαγεία, να ζχει υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο και να φζρει τισ προβλεπόμενεσ 
ςφραγίδεσ κτθνιατρικοφ υγειονομικοφ ελζγχου. Να ζχει ετικζτα επιςιμανςθσ με ςτοιχεία 
ιχνθλαςιμότθτασ. Το κρζασ κατά τον χρόνο παράδοςθσ του ςτο Διμο δεν πρζπει να παρουςιάηει 
κερμοκραςία ανϊτερθ των 4ΟC - 6ΟC, και οξφτθτα (PH) μεγαλφτερθ του 5,8 μικρότερθ του 4 και 
αλλοίωςθ του χρϊματοσ, τθσ οςμισ, και τθσ ςφςταςθσ. 
Θ θλικία του ηϊου να μθν υπερβαίνει τουσ δεκαπζντε (15) μινεσ. 
Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98, του HACCP και τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράσ τροφίμων. 
Δ2. κιμάσ μόςχου 
Να είναι από νωπό κρζασ μόςχου Αϋ ποιότθτασ (μποφτι), να είναι κακαριςμζνο εντελϊσ από λίποσ, το 
οποίο κα διπλοαλζκεται ςτθν κρεατομθχανι. 
Ο κιμάσ κα κόπτεται ςτο κατάςτθμα του προμθκευτι, που πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με άδεια τθσ 
Κτθνιατρικισ Υπθρεςίασ. Θα παραςκευάηεται από νωπό κρζασ μόςχου προςφάτου ςφαγισ από 48 ωρϊν 
ζωσ 6 θμερϊν, να προζρχεται από εργαςτιριο τεμαχιςμοφ κρζατοσ που λειτουργεί νόμιμα, να ζχει 
υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο και να φζρει ςφραγίδεσ κτθνιατρικοφ υγειονομικοφ ελζγχου. 
Θ θλικία του ηϊου να μθν υπερβαίνει τουσ δεκαπζντε (15) μινεσ. 
Απαγορεφεται θ παραςκευι κιμά από κρζασ πουλερικϊν, επίςθσ αποκλείονται οι μφεσ τθσ κεφαλισ, το 
ποντίκι, πλθγζσ αφαιμάξεωσ, ηϊνεσ ενζςεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρζατοσ αποξεςμζνα 
από οςτά. 
Δ3. κοτόπουλα νωπά 
Να είναι νωπά, καλισ κρζψθσ και Α’ ποιότθτασ, τρυφερά εφςαρκα με δζρμα μαλακό, λείο χωρίσ 
οποιαδιποτε ξζνθ οςμι, χωρίσ εξζχοντα ςπαςμζνα κόκαλα, χωρίσ ςοβαροφσ μϊλωπεσ ι εκδορζσ, χωρίσ 
εγκαφματα ψφξθσ. 
Να είναι τφπου 65%, ςφαγμζνα να ζχουν υποςτεί αφαίμαξθ, να είναι πλιρωσ αποπτερωμζνα χωρίσ 
κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμζνα 1cm πάνω από τουσ ταρςοφσ. 
Το βάροσ να κυμαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και να είναι όςο το δυνατό ιςομεγζκθ. 
Να είναι απαλλαγμζνα από όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ, κακαρά χωρίσ ορατό ξζνο ςϊμα ι 
ακακαρςία. 
Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε ζνδειξθσ ςαλμονζλασ ζςτω και ςε ζνα κοτόπουλο ο προμθκευτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει όλα τα κοτόπουλα. 
Να υπάρχει ζνα λεπτό ςτρϊμα λίπουσ ςτο ςτικοσ και ςτθν πλάτθ (ΕΟΚ 1538/91 άρκρο 6). 
Να προζρχεται από πτθνοτροφεία και πτθνοςφαγεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια Κτθνιατρικι 
Υπθρεςία και να φζρουν ςφραγίδα του κτθνιατρικοφ ελζγχου, και ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται θ 
θμερομθνία λιξθσ. 
 

Εϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 
Απαραίτθτεσ για τθν ομάδα ειδϊν παντοπωλείου είναι θ άδεια λειτουργίασ καταςτιματοσ τροφίμων. Πλα 
τα είδθ κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και πρζπει να πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. Επίςθσ όλα τα είδθ κα πρζπει να είναι ευρζωσ διαδεδομζνα ςτθν ελλθνικι αγορά, να είναι 
αναγνωρίςιμα και δοκιμαςμζνα από το ευρφ καταναλωτικό κοινό και όλεσ οι βιομθχανίεσ (που παράγουν 
τα ςυγκεκριμζνα τρόφιμα) να εφαρμόηουν ςφςτθμα HACCP και να κατζχουν πιςτοποιθτικό ISO 22000 ( ι 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό) και να κατατεκοφν. 
Σε όλεσ τισ ςυςκευαςίεσ τροφίμων κα πρζπει να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ. Ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται, εφόςον τα προϊόντα δεν καλφπτουν τουσ όρουσ υγιεινισ διατροφισ να τα αντικαταςτιςει 
αμζςωσ με υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ χωρίσ ιδιαίτερθ πλθρωμι. 

 Αλάτι 
Αλάτι ψιλό, προϊόν προερχόμενο από εξάτμιςθ του καλαςςινοφ νεροφ ςτισ αλυκζσ είτε από 
επεξεργαςία ορυκτοφ άλατοσ των αλατωρυχείων, κα πρζπει να ζχει λευκό χρϊμα και το υδατικό του 
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διάλυμα να εμφανίηει ελαφριά μόνο κολερότθτα. Θ περιεκτικότθτα ςε NaCl να είναι τουλάχιςτον 97%, 
να μθν περιζχει ξζνεσ φλεσ, να μθν εμφανίηει οποιαδιποτε οςμι και να μθν περιζχει πρόςκετεσ 
χρωςτικζσ ουςίεσ. Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ 
Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Να διατίκεται ςε πλαςτικι ςυςκευαςία των 500 γραμμαρίων. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Αλλαντικά (ηαμπόν, πάριηα , μπζικον) 
Να είναι ςε φζτεσ από άπαχο χοιρινό κρζασ, Αϋ ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων 
και ποτϊν και τισ Ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

 Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ 
Να παράγεται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ 
και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Να παραδίδεται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςίεσ 1000 γραμμαρίων, αεροςτεγι με ζνδειξθ 
θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. 
Το αλεφρι κα πρζπει να είναι ςίτου τφπου 70%. 
Να είναι αποκλειςτικά και μόνο προϊόν αλζςεωσ υγιοφσ ςίτου βιομθχανικϊσ κακαριςμζνου από πάςα 
ανόργανθ ι οργανικι ουςία. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Αλεφρι φαρίνα 
Αλεφρι που φουςκϊνει μόνο του, για όλεσ τισ χριςεισ το οποίο κα περιζχει επίςθσ διογκωτικά 
αρτοποιίασ, όπωσ μπζικιν πάουντερ. 
Ρροϊόν άλεςθσ υγιοφσ ςίτου,  βιομθχανικά κακαριςμζνο από κάκε ανόργανθ ι οργανικι ουςία, να 
πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 
Διατάξεισ. 
Να διατίκεται ςε χάρτινθ ςυςκευαςία των 500 γραμμαρίων, ςτθν οποία κα αναγράφεται θ 
θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Αλεφρι καλαμποκιοφ (Κορν φλάουρ) 
Αλεφρι καλαμποκιοφ, προϊόν άλεςθσ τφπου βιομθχανικά κακαριςμζνου από κάκε ανόργανθ ι οργανικι 
ουςία. 

 Αναψυκτικά  
Μθ αλκοολοφχα αναψυκτικά,  τφπου coca – cola ι ιςοδφναμου, ςε ςυςκευαςία πλαςτικι 1 1/2 lt. 
Να είναι εμφανισ θ ζνδειξθ θμερομθνίασ ςυςκευαςίασ και λιξθσ. 

 Άνκοσ αραβοςίτου 
Σκόνθ κρζμασ αραβοςίτου με άρωμα βανίλια, βιομθχανικά κακαριςμζνο από κάκε ανόργανθ ι οργανικι 
ουςία, να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ 
Να διατίκεται ςε χάρτινθ ςυςκευαςία των 160 γραμμαρίων, ςτθν οποία κα αναγράφεται θ 
θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Αυγά  
Να παραδίδονται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςία με ατομικά χωρίςματα. 
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου φορζα για τθν ορκι λειτουργία 
ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνων κρίςιμων ςθμείων ελζγχου (HACCP) τθσ εταιρείασ παραγωγισ, 
επεξεργαςίασ, αποκικευςθσ και διακίνθςθσ του προϊόντοσ, επί ποινι απόρριψθσ ςε περίπτωςθ μθ 
προςκόμιςθσ. 
Τα αυγά κα είναι ακζραια και κακαρά, ωοςκοπθμζνα Α' κατθγορίασ με τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ βάςει 
των κειμζνων διατάξεων, βάρουσ 53-63 γρ. κατθγορία medium. Ο ζλεγχοσ του βάρουσ κα εξακριβϊνεται 
με ηφγιςθ οριςμζνου αρικμοφ αυγϊν κατ ' εκτίμθςθ από τθν επιτροπι παραλαβισ. Τα αυγά κα είναι 
ςυςκευαςμζνα από το ωοςκοπικό κζντρο ςε κακαρζσ προκικεσ, με τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ (αρ. 
Ωοςκοπικοφ κζντρου, κατθγορία αυγοφ Α', θμερομθνία παραγωγισ, θμερομθνία λιξθσ κ.λ.π.). 
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 Γάλα εβαπορζ 
Να είναι αγελαδινό ςε μεταλλικό κουτί βάρουσ 410 γραμμαρίων με περιεκτικότθτα ςε λιπαρά 3,5-8% 
ΣΥΑΛ (Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λίπουσ) ελάχιςτο 8,46% με εφκολο άνοιγμα. 
Να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οδθγίεσ για τον τρόπο αναςφςταςθσ ι αραίωςθσ. 
Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και οι εκατοςτιαίεσ 
περιεκτικότθτεσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν του προϊόντοσ. Θ ςυςκευαςία πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ 
υγιεινισ. 
Να διαςφαλίηεται ότι θ παραγωγι του γάλακτοσ δεν ζχει προζλκει από ηϊα ι ηωοτροφζσ που 
χρθςιμοποιοφν γενετικϊσ μεταλλαγμζνα προϊόντα. 
Πλεσ οι διεργαςίεσ ςχετικά με τθν παραγωγι και ςυςκευαςία του να ζχουν γίνει ςφμφωνα με τθν 
οδθγία 2/46 Ε.Ε. Να ζχουν ςχετικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ και HACCP. 

 Γάλα υψθλισ παςτερίωςθσ 
Το γάλα πρζπει να είναι φρζςκο, παςτεριωμζνο και ομογενοποιθμζνο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ του Ρ.Δ. 56/95 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ρ.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α’ 224 και του Κϊδικα 
Τροφίμων. Θα πρζπει να είναι ςε ςυςκευαςία του 1λίτρου κατάλλθλθσ για τρόφιμα, με καπάκι, για 
ευκολία ςτθ χριςθ. 
Το γάλα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο κατά HACCP (ςφςτθμα τθσ υγιεινισ τροφίμων) και κατά ISO 
9001 (ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ). 
Θ ςυςκευαςία τουσ γάλακτοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ υγιεινισ. Δεν πρζπει να απελευκερϊνει 
ποςότθτα ςτοιχείων ςτο γάλα που κα ιταν δυνατόν να κζςει ςε κίνδυνο τθν ανκρϊπινθ υγεία ι να 
αλλοιϊςει τθ ςφςταςθ του γάλακτοσ. 
Στθ ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ “παςτεριωμζνο γάλα”, το ςιμα καταλλθλότθτασ 
του προϊόντοσ, κακϊσ και θ διάρκεια κερμοκραςίασ, ςυντιρθςθσ. 
Θ αναγραφόμενθ ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία παραγωγισ κα πρζπει να είναι ίδια με τθν θμζρα 
παράδοςθσ ι θ αμζςωσ προθγοφμενθ. Οι ςυςκευαςίεσ δεν κα πρζπει να είναι ελλειποβαρείσ, 
χτυπθμζνεσ κλπ. 

 Γιαοφρτι αγελαδινό  
Γαλακτοκομικό προϊόν ςε κρεμϊδθ κατάςταςθ που παράγεται από γάλα αγελάδασ και ανκόγαλα και ζχει 
υποςτεί ηφμωςθ και διαδικαςία απομάκρυνςθσ του ορροφ του γάλακτοσ (ςτραγγιςτό) να είναι πλιρεσ με 
10% λιπαρά, να ζχει ςφιχτι και κρεμϊδθ υφι. 
Να είναι ςε τυποποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ πλαςτικζσ 200 γρ ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται θ θμερομθνία 
λιξθσ. Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Δθμθτριακά 
Να παράγονται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ (ςιτθρά, καλαμπόκι). 
Να είναι ςε τυποποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ 500 γραμμαρίων ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται θ θμερομθνία 
λιξθσ του προϊόντοσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Ελιζσ 
Ελιζσ τφπου Καλαμϊν, υψθλισ διατροφικισ αξίασ χωρίσ ςυντθρθτικά ςε ςυςκευαςία με ελαιόλαδο, νερό, 
αλάτι & ξφδι. Θα είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ 
χριςεωσ με τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ & Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

 Ηάχαρθ 
Να είναι ςυςκευαςμζνθ ςε χάρτινθ ςυςκευαςία 1000 γραμμαρίων θ οποία κα φζρει επάνω τθν 
θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και ζνδειξθ του διεκνοφσ ςιματοσ ηάχαρθσ. 
Να είναι λευκι, κρυςταλλικι,  απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Ηάχαρθ άχνθ 
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Είδοσ ηάχαρθσ με πολφ λεπτοφσ κόκκουσ, να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ 
και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Να είναι ςυςκευαςμζνθ ςε νάιλον ςυςκευαςία 500 γραμμαρίων. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Ηυμαρικά 
Να είναι Αϋ ποιότθτασ. Να είναι παραςκευαςμζνα από 100% ςιμιγδάλι ςκλθροφ ςίτου ξθραινόμενα εντόσ 
ειδικϊν καλάμων με ελαφρά κζρμανςθ και ςε υγιεινζσ ςυνκικεσ και να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ των 500 γραμμαρίων και να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία 
παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Θλιζλαιο 
Να είναι ςε αεροςτεγι φιάλθ πζντε (5) λίτρων και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και 
Ροτϊν. 
Να προζρχεται από ςυςκευαςτιρια που λειτουργοφν νόμιμα, ο παραγωγόσ να διακζτει ςφςτθμα 
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων για τουσ χϊρουσ παραγωγισ ,επεξεργαςίασ ,διακίνθςθσ, και 
εμπορίασ. 

 Καραμελζ ηελζ 
Να παράγονται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ και να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν 
κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ 
Να είναι ςε τυποποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ 1000 γραμμαρίων, διάφορεσ γεφςεισ, ςτισ οποίεσ κα 
αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Καφζσ 
Αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνοσ ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία, βάρουσ 200 γρ. Εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ. 

 Κομπόςτα 
οδάκινο ι βερίκοκο ι άλλων φροφτων. Οι καρποί και τα φροφτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
παραςκευι των κομποςτϊν να είναι Α' ποιότθτασ απαλλαγμζνα από κουκοφτςια ςε κατάλλθλο δοχείο  
και να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ 
Να είναι ςε τυποποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ 1000 γραμμαρίων  ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται θ θμερομθνία 
λιξθσ του προϊόντοσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Κραςί 
Ρροϊόν ςε ςυςκευαςία 5 λίτρων που περιζχει αικυλικι αλκοόλθ, ςε οποιοδιποτε ποςοςτό, προερχόμενθ 
είτε από φυςικι ηφμωςθ, είτε από προςκικθ κατά τθν επεξεργαςία.  
Να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 144 του Κ.Τ.Ρ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ & 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

 Κρζμα γάλακτοσ 
Να είναι ςε χάρτινθ αεροςτεγι ςυςκευαςία των 200 γρ. με ζνδειξθ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και υγειονομικζσ 
διατάξεισ.  

 Ηαμπόν κονςζρβα 
Να παράγεται από χοιρινό κρζασ. 
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Να παραδίδεται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςίεσ 200 γραμμαρίων , με ζνδειξθ θμερομθνίασ 
παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
Να είναι ςε κονςζρβα με δαχτυλίδι για εφκολο άνοιγμα. 

 Κρουαςάν 
Να παράγεται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ. 
Να παραδίδεται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςίεσ των 80 γραμμαρίων, αεροςτεγείσ με ζνδειξθ 
θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Μαργαρίνθ  
Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά ζλαια εμπλουτιςμζνο με βιταμίνεσ, κατάλλθλο για άλειμμα 
και για τθν παραςκευι γλυκϊν και φαγθτϊν , που ςυντθρείται ςτο ψυγείο και να πλθροί τουσ όρουσ 
του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Θα διατίκεται ςε κεςζ 250 γραμμαρίων και να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία παραγωγισ και 
λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Μαρμελάδα 
Θ μαρμελάδα να είναι διαφόρων γεφςεων από φροφτα Αϋ ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ του 
Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία 500 γραμμαρίων και να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία 
παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
Χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν. 
Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Μζλι 
Να μθν ζχει αφαιρεκεί θ γφρθ ι άλλο ειδικό ςυςτατικό και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Να προζρχεται από άνκθ, κωνοφόρα ι κυμάρι και να αναφζρεται ςτθν ετικζτα 
ςυςκευαςίασ. 
Θ ςυςκευαςία να είναι ςε γυάλινα βάηα, ι μεταλλικά κατάλλθλα δοχεία 1 κιλοφ,  εγκεκριμζνα για 
διατιρθςθ τροφίμων, με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. 

 Μπαχαρικά, καρυκεφματα, είδθ μαγειρικισ κτλ 
Βανίλια φιαλίδιο (20γρ.-30γρ.), γαρφφαλλο (ςυςκ.50γρ.), κακάο (ςυςκ. 1κιλό), κανζλλα τριμμζνθ & ξφλο 
(ςυςκ.50γρ.), κφμινο (φακ. 50γρ.), μαγιά ξερι (ςυςκ. 3 φακ.), μαγιονζηα (ςυςκ.500γρ.), μοςχοκάρυδο ςε 
(ςυςκ. 50γρ.), μουςτάρδα απαλι (ςυςκ.500γρ.), μπείκιν πάουντερ (ςυςκ. 3 φακ.), μπαχάρι (ςυςκ. 50γρ.), 
πιπζρι τριμμζνο (ςυςκ. 500γρ.), πιπζρι ςε κόκκουσ (ςυςκ 50γρ), ρίγανθ τριμμζνθ (ςυςκ.500γρ.), ςιμιγδάλι 
(ςυςκ. 500γρ.χονδρό-ψιλό), ςόδα μαγειρικισ (ςυςκ.350γρ.), τομάτα ςάλτςα κζτςαπ (500γρ.), φρυγανιά 
τριμμζνθ (ςυςκ.180γρ.). 
Πλα τα ανωτζρω να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ 
Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ και να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. Κακϊσ 
και θ  ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Μπιςκότα  
Να παράγονται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ. 
Να παραδίδεται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςίεσ των 225 γραμμαρίων, αεροςτεγείσ με ζνδειξθ 
θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Ξφδι 
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Το ξφδι να προζρχεται από ςταφφλι και να μθν είναι αναπλιρωμα ξυδιοφ (να μθν περιζχει αλκοόλθ) 
και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Να παραδίδονται από τον προμθκευτι ςε πλαςτικι φιάλθ 400 γραμμαρίων. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Πςπρια (φακζσ,φαςόλια,γίγαντεσ,ρεβφκια) και ρφηι (μπονετ-καρολίνα) 
Να είναι Αϋ ποιότθτασ. Να είναι ςυςκευαςμζνα ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ των 500γρ. 
Να είναι φυςικά προϊόντα, υψθλισ ποιότθτασ, βραςτερότθτασ και γεφςθσ, φετινισ ςοδειάσ, ϊριμα, 
φυςιολογικοφ χρϊματοσ, ςτιλπνά, μθ ςυρρικνωμζνα, και με ομοιόμορφθ εμφάνιςθ, απαλλαγμζνα από 
ξζνα ςϊματα, απεντομωμζνα με φυςικζσ οικολογικζσ ουςίεσ ακίνδυνεσ για τον άνκρωπο, με ζνδειξθ ςτθ 
ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
Τα όςπρια δεν κα προζρχονται από μεταλλαγμζνα φυτά. 
Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Τοματοχυμόσ & τοματοπολτόσ ςυμπυκνωμζνοσ, τοματάκια αποφλοιωμζνα 
Ρλοφςιοσ, πυκνόσ, φυςικόσ χυμόσ τομάτασ, χωρίσ ςπόρουσ, φλοιό και αλάτι και να πλθροί τουσ 
όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Να παραδίδεται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςία των 500 γραμμαρίων χάρτινθ, το άνοιγμα τθσ 
οποίασ δεν απαιτεί ανοιχτιρι. 
Χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν. 
Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ και να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 
Τα αποφλοιωμζνα τοματάκια να είναι προϊόν από τομάτεσ ολόκλθρεσ ςε φυςικι κατάςταςθ 
αποφλοιωμζνεσ ςε χυμό τομάτασ και φζρονται ςτθν κατανάλωςθ κονςερβοποιθμζνεσ και πλθροί τουσ 
όρουσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

 Τςάι – χαμομιλι 
Να είναι ςε ςυςκευαςία των 10 τεμ., να πλθροί τουσ όρουσ Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ 
υγειονομικζσ και Κοινοτικζσ διατάξεισ. 

 Τυρί θμίςκλθρο 
Να είναι Αϋ ποιότθτασ, παραςκευαςμζνο από αγελαδινό γάλα , να μθν παρουςιάηει αλλοιϊςεισ 
υφισ και χρϊματοσ και να ζχει υποςτεί επιτυχι ωρίμανςθ. 
Να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: α) το όνομα του προϊόντοσ, β) θ επωνυμία και 
θ ζδρα του παραγωγοφ – ςυςκευαςτι, γ) το βάροσ του περιεχομζνου, δ) θ θμερομθνία παραγωγισ και 
λιξθσ. 
Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία και θ παραςκευι, 
ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα HACCP. 

 Τυρί κεφαλοτφρι 
Να είναι Αϋ ποιότθτασ, παραςκευαςμζνο από αγελαδινό γάλα , να μθν παρουςιάηει αλλοιϊςεισ 
υφισ και χρϊματοσ και να ζχει υποςτεί επιτυχι ωρίμανςθ. 
Να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: α) το όνομα του προϊόντοσ, β) θ επωνυμία και 
θ ζδρα του παραγωγοφ – ςυςκευαςτι, γ) το βάροσ του περιεχομζνου, δ) θ θμερομθνία παραγωγισ και 
λιξθσ. 
Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία και θ παραςκευι, 
ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα HACCP 
θμειϊνουμε: Στθν ετικζτα πρζπει να αναγράφεται “τυρί κεφαλοτφρι” και όχι “τφπου κεφαλοτφρι’’ 

 Τυρί φζτα 
Να είναι φζτα Αϋ ποιότθτασ από αιγοπρόβειο γάλα και να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οι ακόλουκεσ 
ενδείξεισ: 
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α) το όνομα του προϊόντοσ, β) προςτατευμζνθ ονομαςία προζλευςθσ (ΡΟΡ), γ) θ επωνυμία και θ 
ζδρα του παραγωγοφ – ςυςκευαςτι, δ) το βάροσ του περιεχομζνου, ε) θ θμερομθνία παραγωγισ και 
λιξθσ. 
Να διατίκεται ςε μεγάλα κομμάτια και να μθν ζχει τρίμματα. 
Να είναι ςκλθρι, όχι πολφ αλμυρι χωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι και γεφςθ. 
Θ ςυςκευαςία να είναι ςε δοχεία πλαςτικά κατάλλθλα για τρόφιμα ςφμφωνα με τον Κϊδικα 
τροφίμων, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ, να περιζχει άλμθ ϊςτε τα 
κομμάτια να διατθροφνται μζςα ςε αυτι. 
Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία και θ παραςκευι, 
ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα HACCP. 
Να μθν παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ. 

 Φρυγανιζσ 
Να παράγονται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ ( ςίτο). 
Να είναι ςε τυποποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ 500 γραμμαρίων ολόκλθρεσ, χωρίσ να είναι ςπαςμζνεσ και με 
τρίμματα, ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Χυμόσ φροφτων 
Χυμόσ ανάμεικτοσ από ποικιλία φροφτων ςε ςυςκευαςία χάρτινθ τφπου tetrapack του 1 λίτρου, χωρίσ 
προςκικθ ςυντθρθτικϊν και ηάχαρθσ και να αναγράφεται ςτθν ετικζτα θ ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε 
χυμό φροφτων, πολτό φροφτων ι μείγμα αυτϊν των ςυςτατικϊν. 
Να είναι εμφανισ θ ζνδειξθ θμερομθνίασ ςυςκευαςίασ και λιξθσ. 
Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 Εξοπλιςμόσ κουηίνασ είδθ οικ. χριςθσ & αναλϊςιμα τροφοδοςίασ 
-Αλουμινόχαρτο – μεμβράνθ – λαδόκολλεσ: να είναι ςε ςυςκευαςία επαγγελματικισ χριςθσ 
(αλουμινόχαρτο 1 κιλοφ, μεμβράνθ 250 μ.) και να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν 
και τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και Κοινοτικζσ διατάξεισ. 
-Γάντια μιασ χριςεωσ: για ςερβίριςμα (ςυςκ. 100τμχ). 
-Καλαμάκια βιοδιαςπϊμενα ςπαςτά: Συςκευαςίασ 500 τεμαχίων με τισ ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ. 
-Ροτιρια πλαςτικά: :να είναι ςε ςυςκευαςία των 50 τεμ. και να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. 
-Χαρτοπετςζτεσ& τραπεηομάντιλα: εςτιατορίου (χαρτοπετςζτεσ ςυςκ. 750τμχ.- τραπεηομάντιλα ςυςκ. 
100). 
-Ρλαςτικζσ λεκάνεσ, αλουμινζνια μπολ, ςακοφλεσ πλαςτικζσ να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και Κοινοτικζσ διατάξεισ. 
 

ΣΤϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 
Να είναι Α’ κατθγορίασ τθσ εποχισ, πρόςφατθσ ςυλλογισ, ακζραια υγιι και ειδικότερα χωρίσ ίχνθ 
προςβολϊν από ζντομα ι άλλα παράςιτα και αςκζνειεσ, χωρίσ μϊλωπεσ, αλλοιϊςεισ κακϊσ και ηθμιζσ 
από παγετό και να ανταποκρίνονται ςτισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ τθσ κατθγορίασ. 
Να είναι κακαρά απαλλαγμζνα από χϊμα και ορατά ίχνθ λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά 
κατάλοιπα και να μθν είναι μεταλλαγμζνα. 
Να μθν εμφανίηουν αλλοίωςθ ςφςταςθσ και οργανολθπτικϊν χαρακτιρων. 
Να είναι ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ και ανάπτυξθσ για να φαγωκοφν. 
Να διατίκενται κατά είδοσ και ποιότθτα, χωρίσ αναμείξεισ διαφόρων ποιοτιτων, ανεξάρτθτα ποικιλίασ. 
Να μθν ζχουν υγραςία μεγαλφτερθ από το επιτρεπόμενο όριο. 
Να είναι όςο το δυνατόν ιςομεγζκθ, φρζςκα, απαλλαγμζνα από ηιηάνια και τα λαχανικά χωρίσ μαραμζνα 
φφλλα. 
Στα δελτία παραλαβισ τουσ να αναγράφεται ότι είναι Α’ ποιότθτασ κακϊσ και ο τόποσ παραγωγισ τουσ 
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και πρζπει να αναγράφονται λεπτομερϊσ οι χαρακτθριςμοί του προςκομιηόμενου είδουσ(κατθγορία, 
προζλευςθ όπωσ και κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα(π.χ. πορτοκάλια Μζρλιν, μιλα ςτάρκιν, αχλάδια 
κρυςτάλια κλπ.)). 
Οι ςυςκευαςίεσ των οπωρολαχανικϊν να είναι χάρτινεσ, κακαρζσ, κατάλλθλεσ για τρόφιμα, 
απαλλαγμζνεσ από ξζνεσ φλεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μεταφορά και θ διακίνθςι τουσ ςε ικανοποιθτικι 
κατάςταςθ με ευκφνθ του προμθκευτι. 
Θ μεταφορά των οπωρολαχανικϊν κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα. 
Ρρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ κοινοτικζσ 
διατάξεισ και τισ ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ και αποφάςεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων. 
Για ότι δεν προβλζπεται από τον κϊδικα τροφίμων και ποτϊν κα ιςχφςουν οι εκάςτοτε αγορανομικζσ και 
υγειονομικζσ διατάξεισ. 
 

Ηϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Το ελαιόλαδο κα πρζπει να διατίκεται ςε ςυςκευαςία 1 λίτρου και 5 λίτρων. Θα πρζπει να είναι προϊόν 
εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο με τζλειο άρωμα και γεφςθ, με οξφτθτα όχι μεγαλφτερθ από 1%. Θα 
παραδίδεται ςε ςυςκευαςία εγκεκριμζνθ για διατιρθςθ τροφίμων, ςτθν οποία κα αναφζρονται θ 
ονομαςία, θ κατθγορία, το κακαρό βάροσ, ο παραςκευαςτισ ι ςυςκευαςτισ, ο αρικμόσ παρτίδασ, θ 
θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ, οι ςυνκικεσ διατιρθςθσ και το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ. Το προϊόν  να παράγεται ςε βιομθχανία που εφαρμόηει το ςφςτθμα HACCP και να κατζχει 
πιςτοποιθτικό ISO 22000 ( ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό) και να κατατεκοφν. 
 

Θϋ,Θ’ & Ι’ ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
Το γάλα πρζπει να είναι φρζςκο, παςτεριωμζνο και ομογενοποιθμζνο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ του Ρ.Δ.56/95 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ρ.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α’ 224 και του Κϊδικα 
Τροφίμων. Θα πρζπει να είναι ςε ςυςκευαςία του 1λίτρου κατάλλθλθσ για τρόφιμα, με καπάκι, για 
ευκολία ςτθ χριςθ, διάρκειασ 7 θμερϊν. 
Να μθν περιζχει πρόςκετεσ χρωςτικζσ ουςίεσ και ςυντθρθτικά τφπου Ε. 
Να ζχει υποβλθκεί ςε επεξεργαςία που περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ  ςε υψθλι κερμοκραςία για μικρό 
χρονικό διάςτθμα(τουλάχιςτον 71,7°C για 15sec ι ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ) ι ςε διαδικαςία 
παςτερίωςθσ που χρθςιμοποιεί διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρόνου και κερμοκραςίασ για τθν επίτευξθ 
ιςοδφναμου αποτελζςματοσ. 
Να παρουςιάηει αρνθτικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία φωςματάςθσ και κετικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία 
υπεροξειδάςθσ. 
Αμζςωσ μετά τθν παςτερίωςθ να ψφχεται το ςυντομότερο δυνατόν, ςε κερμοκραςία που δεν κα 
υπερβαίνει του 6° C . 
Να περιζχει λίποσ 3,5%, με ειδικό βάροσ ςτουσ 20°C 1028g/l και το ςτερεό υπόλειμμα χωρίσ λίποσ 
(Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. 
Το γάλα πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον 2,9% πρωτεϊνικϊν ουςιϊν, διαπιςτοφμενο ςε γάλα με 3,5% 
λιπαρισ ουςίασ. 
Θ ςυςκευαςία τουσ γάλακτοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ υγιεινισ. Δεν πρζπει να απελευκερϊνει 
ποςότθτα ςτοιχείων ςτο γάλα που κα ιταν δυνατόν να κζςει ςε κίνδυνο τθν ανκρϊπινθ υγεία ι να 
αλλοιϊςει τθ ςφςταςθ του γάλακτοσ. 
Στθ ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ “παςτεριωμζνο γάλα”, το ςιμα καταλλθλότθτασ 
του προϊόντοσ, κακϊσ και θ διάρκεια κερμοκραςίασ, ςυντιρθςθσ. 
Θ αναγραφόμενθ ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία παραγωγισ κα πρζπει να είναι ίδια με τθν θμζρα 
παράδοςθσ ι θ αμζςωσ προθγοφμενθ. Οι ςυςκευαςίεσ δεν κα πρζπει να είναι ελλειποβαρείσ, 
χτυπθμζνεσ κλπ. 
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Το προϊόν να παράγεται ςε βιομθχανία που εφαρμόηει το ςφςτθμα HACCP και να κατζχει πιςτοποιθτικό 
ISO 22000 (ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό) και να κατατεκοφν. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 Ελζγχκθκε Θεωρικθκε 

H Συντάξαςα 
Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ 

Τμιματοσ Οικονομικοφ 
Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

Διοικ/κϊν Οικ/κϊν Υπθρεςιϊν 

   

 
 
 

  

   

Σωτθρία Τομαρά Κωνςταντία Κελζςθ Γεϊργιοσ Αναγνωςτόπουλοσ 

Δ.Ε. Διοικθτικοφ Ρ.Ε. Διοικθτικοφ Ρ.Ε. Διοικθτικοφ 
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3.ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
Άρκρο 1 - Αντικείμενο τθσ Ρρομικειασ 
α) Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια τροφίμων, ειδϊν παντοπωλείου και 
φρζςκου γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου και των Νομικϊν Ρροςϊπων 
του για δφο ζτθ (είδθ αρτοποιείου-ηαχαροπλαςτείου-κατεψυγμζνων-κρεοπωλείου-παντοπωλείου-
οπωροπωλείου-ελαιολάδου και φρζςκου γάλακτοσ). 
β) Τόποσ παράδοςθσ των τροφίμων ορίηεται ο χϊροσ τθσ Κεντρικισ Αποκικθσ του Διμου, τθσ Μακθτικισ 
Εςτίασ, των Ραιδικϊν-Βρεφικϊν Στακμϊν και των Κ.Α.Ρ.Θ. ςτο Διμο Καρπενθςίου, τθσ Ενιαίασ 
Κοινωφελισ Επιχείρθςθσ Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Καρπενθςίου και των 
ςχολικϊν μονάδων εκάςτθσ ςχολικισ επιτροπισ . Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των τροφίμων κα γίνεται 
περιοδικά και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν. 
γ) Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 405.458,69ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
Φ.Ρ.Α. 
 
Άρκρο 2 - Συμβατικά ςτοιχεία 
Συμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
• Θ Διακιρυξθ. 
• Θ παροφςα μελζτθ (που περιλαμβάνει τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τον 

προχπολογιςμό τθσ προμικειασ και τθν τεχνικι περιγραφι). 
• Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 
 
Άρκρο 3 - Νομικό πλαίςιο 
Θ προμικεια κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ που ςυντάςςεται βάςει του Ν. 
4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
 
Άρκρο 4 - Υπογραφι ςφμβαςθσ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
Ο ανάδοχοσ-οι τθσ προμικειασ, μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ υποχρεοφται να 
προςζλκει εντόσ (10) δζκα θμερϊν από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ, για υπογραφι ςφμβαςθσ, κατακζτοντασ 
τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν του διαγωνιςμοφ και τθν 
κατοχυρωμζνθ προςφορά του προμθκευτι. 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: 
α) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 
μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ περί 
Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 
β) Ο προμθκευτισ ι οι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, 
υποχρεοφνται να κατακζςουν προ ι κατά τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων με τουσ φορείσ 
υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των προμθκευόμενων 
ειδϊν χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. 
γ) Σε περίπτωςθ που προμθκευτισ/εσ αναδειχκοφν από τθ διαδικαςία ανάδοχοι ςε παραπάνω από μια 
Ομάδα τθσ προμικειασ, κατακζτουν εγγυθτικι επιταγι για το ςυνολικό ακροιςτικά ποςό. 
δ) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει. 
ε) Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ παραςχεκείςασ 
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προμικειασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν 
ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 
ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και 
του εκπροκζςμου. 
 
Άρκρο 5 - Ρροςφορά-Τιμζσ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν είτε να υποβάλλουν προςφορά για όλεσ τισ ΟΜΑΔΕΣ και για τθ ςυνολικι 
προκθρυχκείςα ποςότθτα όλων των ειδϊν, είτε να υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο μίασ ι 
περιςςότερων ΟΜΑΔΩΝ τθσ παροφςασ προμικειασ. 
Δεν γίνεται να κατακζςουν προςφορά που κα δίδεται μόνο για τμιμα τθσ ςυνολικισ προμικειασ κάκε 
ΟΜΑΔΑΣ ι για ςυγκεκριμζνα μόνο είδθ τουσ. 
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των υποψθφίων προμθκευτϊν, οι οποίοι κα αναλάβουν τελικά τθν παροφςα 
προμικεια για κακεμία από τισ προσ προμικεια ομάδεσ ειδϊν, κα αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ 
κάκε ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
Θ ανάδειξθ του αναδόχου γίνεται με κριτιριο κατακφρωςθσ: 
Α) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ για τθ ςυνολικι όμωσ 

προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ για τισ κατθγορίεσ ειδϊν: αρτοποιείου, ηαχαροπλαςτείου, 
παντοπωλείου & φρζςκου γάλακτοσ. 

Β) το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%), ενιαία ζκπτωςθ για όλθ τθν κατθγορία, ςτθ 
νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ για τισ κατθγορίεσ ειδϊν: 
κατεψυγμζνων, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου & ελαιολάδου τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ, όπωσ αυτι 
προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ 
οικείασ Ρεριφζρειασ. 

Εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι ςτο ςφςτθμα δεν ζχει προβλεφκεί καταχϊρθςθ ποςοςτοφ ζκπτωςθσ και για 
λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με 
τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει ανά είδοσ μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ενιαίασ 
ζκπτωςθσ που προςφζρουν ανά κατθγορία ειδϊν από τθν Τιμι Αναφοράσ όπωσ αυτι δίδεται ςτον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ για το αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ. Συνεπϊσ, ςε 
αυτι τθν περίπτωςθ οι ποςοςτιαίεσ εκπτϊςεισ, για τισ περιπτϊςεισ των ΟΜΑΔΩΝ: Δϋ, Εϋ, ΣΤϋ, Η’, Ιϋ, ΙΑ’ & 
ΙΒ’ ι οι τιμζσ μονάδασ, για τισ περιπτϊςεισ των ΟΜΑΔΩΝ: Αϋ, Βϋ, Γϋ, Θϋ, Θ’ ,ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ’ & ΙΣΤ’ τθσ 
προςφοράσ των προμθκευτϊν κα παραμζνουν ςτακερζσ για όςο κα είναι ςε ιςχφ θ κάκε αντίςτοιχθ 
ςφμβαςθ για τθν παροφςα προμικεια, δθλαδι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των παραδόςεων κακενόσ από τα 
προσ προμικεια είδθ ςφμφωνα με ότι προβλζπεται ςτθν παροφςα Μελζτθ. 
Οποιαδιποτε αλλαγι τουσ από τθν πλευρά του προμθκευτι κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και 
αντίκετθ ςτουσ όρουσ τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ. 
Οι ανάδοχοι επιβαρφνονται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Άρκρο 6 - Ραράδοςθ των υλικϊν 
α. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ των προμθκειϊν, ςε χϊρο ι 

χϊρουσ, εντόσ των ορίων του Διμου Καρπενθςίου που κα υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Διμου, 
θ Ενιαία Κοινωφελισ Επιχείρθςθσ Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου 
Καρπενθςίου και οι Ενιαίεσ Σχολικζσ Επιτροπζσ. 

β. Τα ζξοδα μεταφοράσ βαραίνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 
γ. Οι ποςότθτεσ πρζπει να παραδίνονται εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμζρα παραγγελίασ, κατόπιν 

τθλεφωνικισ εντολισ ι φαξ ι e-mail από τθν αρμόδια Διεφκυνςθσ του Διμου Καρπενθςίου και των 
Ενιαίων Σχολικϊν Επιτροπϊν. 

δ. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ αντιμετωπίηει πρόβλθμα ςτθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ, οφείλει να 
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ενθμερϊνει εγγράφωσ τουλάχιςτον μια εργάςιμθ θμζρα πριν, τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
ε. Θ αδυναμία εξυπθρζτθςθσ-παράδοςθσ των προμθκειϊν δεν μπορεί να ξεπερνάει τισ τρεισ φορζσ το 

μινα. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ παράδοςθσ πζραν των τριϊν φορϊν ανά μινα, ο Διμοσ δφναται να 
προβεί ςτθν επιβολι των προβλεπόμενων από το Νόμο ποινικϊν ρθτρϊν και να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο.  

ςτ. Ο Διμοσ Καρπενθςίου και τα Νομικά Ρρόςωπά του διατθροφν το δικαίωμα να απορροφοφν κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τισ αναγκαίεσ ποςότθτεσ εκ των ειδϊν ςφμφωνα με τισ κάκε φορά 
διαμορφοφμενεσ ανάγκεσ τουσ, δεδομζνθσ τθσ αδυναμίασ επακριβοφσ προςδιοριςμοφ των αναγκϊν 
τουσ ανά είδοσ και ποςότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ αυτισ, χωρίσ όμωσ να 
υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό τθσ ςφμβαςθσ. 

η. Επιπλζον, δεν υποχρεοφνται να απορροφιςουν το ςφνολο των προμθκειϊν που αναφζρονται ςτουσ 
ενδεικτικοφσ τουσ προχπολογιςμοφσ, εφόςον οι ανάγκεσ τουσ αποδειχκοφν μικρότερεσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ. 

 
Άρκρο 7 - Ρροδιαγραφζσ υλικϊν 
Οι προμικειεσ κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
Σε περίπτωςθ που δεν πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί, οι Φορείσ, επιφυλάςςονται για κάκε 
νόμιμο δικαίωμα τουσ απζναντι ςτον προμθκευτι, μθδζ τθσ ζκπτωςθσ αποκλειςμζνθσ. 
 
Άρκρο 8 - Ραραλαβι 
Θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν ενεργείται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ παρουςία του 
αναδόχου ι εκπροςϊπου του. 
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ ι τθ μερικι αυτισ ι τθν αντικατάςταςθ των 
καταςκευαςτικϊν ι λειτουργικϊν ανωμαλιϊν. Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ προτάςεισ τθσ 
επιτροπισ, εντόσ τθσ από τθσ ίδιασ οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Διμοσ Καρπενθςίου και τα Νομικά 
Ρρόςωπά του δικαιοφνται να προβοφν ςτθν τακτοποίθςθ τοφτων ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 
αναδόχου και κατά τον πλζον πρόςφορο για τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπο. 
 
Άρκρο 9 - Ρλθρωμι 
Οι πλθρωμζσ κα είναι τμθματικζσ και κα ακολουκοφν τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων χρθματικϊν 
ενταλμάτων πλθρωμισ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά, τα οποία κα υποβάλλει ο προμθκευτισ, μετά 
τθ διεκπεραίωςθ κάκε παραγγελίασ και εντόσ εξιντα(60) θμερϊν από τθν υποβολι των τιμολογίων ςτθν 
υπθρεςία. Ο προμθκευτισ κατά τθν πλθρωμι του υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από το Νόμο κρατιςεισ. 
 

 

 Ελζγχκθκε Θεωρικθκε 

H Συντάξαςα 
Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ 

Τμιματοσ Οικονομικοφ 
Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

Διοικ/κϊν Οικ/κϊν Υπθρεςιϊν 

   

 
 
 

  

   

Σωτθρία Τομαρά Κωνςταντία Κελζςθ Γεϊργιοσ Αναγνωςτόπουλοσ 

Δ.Ε. Διοικθτικοφ Ρ.Ε. Διοικθτικοφ Ρ.Ε. Διοικθτικοφ 
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4.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 
 

 

Αϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Άρτοσ τφπου Μ χωριάτικο (750 γρ.) Τεμάχιο 15811100-7 16000 0,90 € 14.400,00 € 1.872,00 €   16.272,00 € 

2 
Κουλοφρι ςτρόγγυλο "Θεςςαλονίκθσ"(70-80 
γρ.) 

Τεμάχιο 15811200-8 3200 0,35 € 1.120,00 € 145,60 €   1.265,60 € 

3 Κρουαςάν βουτφρου(30 γρ.) Τεμάχιο 15811300-9 500 0,40 € 200,00 €   48,00 € 248,00 € 

4 Τςουρζκι ατομικό (50-60 γρ.) Τεμάχιο 15810000-9 1000 0,40 € 400,00 €   96,00 € 496,00 € 

5 Ψωμάκια για ςάντουιτσ(90-100 γρ.) Τεμάχιο 15811200-8 1000 0,35 € 350,00 € 45,50 €   395,50 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 16.470,00 € 2.063,10 € 144,00 € 18.677,10 € 

 
 

Β' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Άρτοσ τφπου Μ χωριάτικο (750 γρ.) Τεμάχιο 15811100-7 50 0,90 € 45,00 € 5,85 €   50,85 € 

2 Λαγάνεσ (350 γρ.) Τεμάχιο 15811300-9 1.000 0,45 € 450,00 € 58,50 €   508,50 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 495,00 € 64,35 € 0,00 € 559,35 € 
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Γϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βαςιλόπιτεσ Κιλό 15812122-4 240 4,34 € 1.041,60 €   249,98 € 1.291,58 € 

2 Κζικ Κιλό 15812200-5 100 9,00 € 900,00 €   216,00 € 1.116,00 € 

3 Κουλουράκια - βουτιματα Κιλό 15820000-2 40 4,34 € 173,60 €   41,66 € 215,26 € 

4 Κουραμπιζδεσ Κιλό 15812200-5 110 4,40 € 484,00 €   116,16 € 600,16 € 

5 Μελομακάρονα Κιλό 15812200-5 110 4,34 € 477,40 €   114,58 € 591,98 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.076,60 €   738,38 € 3.814,98 € 

 
 

Δϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανάμεικτα λαχανικά(ςυςκ.1000 γρ.) Τεμάχιο 15331170-9 80 2,60 € 208,00 € 27,04 €   235,04 € 

2 Αρακάσ(ςυςκ.1000 γρ.) Τεμάχιο 15331170-9 1100 2,60 € 2.860,00 € 371,80 €   3.231,80 € 

3 Καλαμάρια φιλζτο 10/20 Κιλό 15221000-3 20 8,90 € 178,00 € 23,14 €   201,14 € 

4 Ρίτεσ για ςουβλάκια (ςυςκ.10τμχ) Τεμάχιο 15811200-8 1200 1,20 € 1.440,00 €   345,60 € 1.785,60 € 

5 Φαςολάκια πλατιά(ςυςκ.1000 γρ.) Τεμάχιο 15331170-9 1200 2,00 € 2.400,00 € 312,00 €   2.712,00 € 

6 Φφλλο κροφςτασ (ςυςκ.500 γρ.) Τεμάχιο 15851000-8 280 2,50 € 700,00 €   168,00 € 868,00 € 

7 Φφλλο χωριάτικο (ςυςκ.750 γρ.) Τεμάχιο 15812100-4 60 3,00 € 180,00 €   43,20 € 223,20 € 
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8 Χταπόδι Τ6 Κιλό 15221000-3 60 8,00 € 480,00 € 62,40 €   542,40 € 

9 Ψάρι βακαλάοσ ξαρμυριςμζνοσ Κιλό 15221000-3 800 6,50 € 5.200,00 € 676,00 €   5.876,00 € 

10 Ψάρι πζρκα φιλζτο χφμα Κιλό 15221000-3 640 8,00 € 5.120,00 € 665,60 €   5.785,60 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 18.766,00 € 2.137,98 € 556,80 € 21.460,78 € 

 
 

Ε' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Καλαμάρια φιλζτο 10/20 Κιλό 15221000-3 20 8,90 € 178,00 € 23,14 €   201,14 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 178,00 € 23,14 € 0,00 € 201,14 € 

 

 
ΣΤϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αρνί Κιλό 15115100-8 50 7,60 € 380,00 € 49,40 €   429,40 € 

2 Κοτόπουλο ολόκλθρο Κιλό 15112130-6 1900 3,70 € 7.030,00 € 913,90 €   7.943,90 € 

3 Κιμάσ μοςχαρίςιοσ μποφτι Κιλό 15111200-1 1400 8,90 € 12.460,00 € 1.619,80 €   14.079,80 € 

4 
Μοςχάρι μποφτι (κιλότο ι ςτρόγγυλο ι 
ποντίκι) 

Κιλό 15111200-1 1300 8,90 € 11.570,00 € 1.504,10 €   13.074,10 € 

5 Χοιρινό μποφτι Κιλό 15113000-3 1000 5,30 € 5.300,00 € 689,00 €   5.989,00 € 

6 Χοιρινό ςνίτςελ Κιλό 15113000-3 200 5,30 € 1.060,00 € 137,80 €   1.197,80 € 
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7 Χοιρινι μπριηόλα λαιμοφ Κιλό 15113000-3 1400 5,30 € 7.420,00 € 964,60 €   8.384,60 € 

8 Λουκάνικο Χωριάτικο Κιλό 15131130-5 800 5,30 € 4.240,00 € 551,20 €   4.791,20 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 49.460,00 € 6.429,80 € 0,00 € 55.889,80 € 

 
 
Η' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χοιρινά ςουβλάκια  Κιλό 15113000-3 250 5,00 € 1.250,00 € 162,50 €   1.412,50 € 

2 Λουκάνικο Χωριάτικο Κιλό 15131130-5 120 5,30 € 636,00 € 82,68 €   718,68 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.886,00 € 245,18 € 0,00 € 2.131,18 € 

 
 
 

Θϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι (ςυςκευαςία 500 γρ.) Τεμάχιο 15872400-5 1600 0,25 € 400,00 €   96,00 € 496,00 € 

2 Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ Κιλό 15612120-8 3650 0,90 € 3.285,00 € 427,05 €   3.712,05 € 

3 Αλεφρι Φαρίνα Κιλό 15612190-9 200 1,40 € 280,00 € 36,40 €   316,40 € 

4 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 1 κιλοφ Τεμάχιο 39220000-0 90 4,90 € 441,00 €   105,84 € 546,84 € 

5 Αναψυκτικά 1,5 λίτρου Τεμάχιο 15982000-5 360 0,90 € 324,00 €   77,76 € 401,76 € 
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6 Αναψυκτικό τφπου cola 1,5 lit Τεμάχιο 15982000-5 60 0,90 € 54,00 €   12,96 € 66,96 € 

7 Άνκοσ αραβοςίτου 200γρ. Τεμάχιο 15893200-6 40 0,97 € 38,80 €   9,31 € 48,11 € 

8 Αυγά (53γρ.- 63γρ.) Τεμάχιο 03142500-3 6200 0,15 € 930,00 € 120,90 €   1.050,90 € 

9 
Βανίλια φιαλίδιο (20γρ.-30γρ.)(ςυςκευαςία 
5τμχ.) 

Συςκ. 15812000-3 200 0,40 € 80,00 €   19,20 € 99,20 € 

10 Βοφτυρο (ατομικι μερίδα 10γρ.) Τεμάχιο 15530000-2 2000 0,10 € 200,00 € 26,00 €   226,00 € 

11 Γάλα εβαπορζ 410γρ. Τεμάχιο 15511600-9 10800 0,80 € 8.640,00 € 1.123,20 €   9.763,20 € 

12 Γάλα υψθλισ παςτερίωςθσ (ςυςκ. 1λιτ.) Τεμάχιο 15511100-4 1000 1,50 € 1.500,00 € 195,00 €   1.695,00 € 

13 
Γάντια μιασ χριςεωσ για ςερβίριςμα (ςυςκ. 
100τμχ) 

Κουτί 18424300-0 140 4,35 € 609,00 €   146,16 € 755,16 € 

14 Γαρφφαλλο (ςυςκ.50γρ.) Τεμάχιο 15872200-3 40 1,40 € 56,00 €   13,44 € 69,44 € 

15 Γιαοφρτι αγελαδινό (πλιρεσ 200 γρ.) Τεμάχιο 15551300-8 2200 1,05 € 2.310,00 € 300,30 €   2.610,30 € 

16 
Γιαοφρτι αγελαδινό ςτραγγιςτό (πλιρεσ 
1000 γρ.) 

Τεμάχιο 15551300-8 30 4,05 € 121,50 € 15,80 €   137,30 € 

17 Δθμθτριακά (ςυςκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 15613311-1 800 1,80 € 1.440,00 €   345,60 € 1.785,60 € 

18 Ελιζσ (τφπου καλαμϊν) Κιλό 15331450-6 400 5,10 € 2.040,00 €   489,60 € 2.529,60 € 

19 Ηαμπόν κονςζρβα (200 γρ.) Τεμάχιο 15131000-5 100 1,00 € 100,00 € 13,00 €   113,00 € 

20 Ηαμπόν μποφτι βραςτό Κιλό 15131000-5 100 6,20 € 620,00 € 80,60 €   700,60 € 

21 Ηάχαρθ  Κιλό 15831200-4 3900 0,80 € 3.120,00 €   748,80 € 3.868,80 € 

22 Ηάχαρθ άχνθ (500γρ.) Τεμάχιο 15830000-5 20 0,80 € 16,00 €   3,84 € 19,84 € 
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23 Ηυμαρικά κρικαράκι μζτριο (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15850000-1 4600 0,79 € 3.634,00 € 472,42 €   4.106,42 € 

24 Ηυμαρικά μακαρόνι κοφτό (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15850000-1 1050 0,79 € 829,50 € 107,84 €   937,34 € 

25 Ηυμαρικά μακαρόνια Νο 2 (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15850000-1 850 0,79 € 671,50 € 87,30 €   758,80 € 

26 Ηυμαρικά μακαρόνια Νο 5 (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15850000-1 680 0,79 € 537,20 € 69,84 €   607,04 € 

27 Ηυμαρικά μακαρόνια Νο 6 (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15850000-1 7600 0,79 € 6.004,00 € 780,52 €   6.784,52 € 

28 Ηυμαρικά πζννεσ (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15850000-1 700 0,79 € 553,00 € 71,89 €   624,89 € 

29 Ηυμαρικά πεπονάκι (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15850000-1 30 0,79 € 23,70 € 3,08 €   26,78 € 

30 
Ηυμαρικά χυλοπίτεσ χωριάτικεσ με 
αυγά(ςυςκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 4000 1,40 € 5.600,00 € 728,00 €   6.328,00 € 

31 Θλιζλαιο (5 λίτρων) Τεμάχιο 15411100-3 300 6,00 € 1.800,00 €   432,00 € 2.232,00 € 

32 Κακάο (ςυςκ. 1κιλό) Τεμάχιο 15841000-5 30 7,00 € 210,00 €   50,40 € 260,40 € 

33 Καλαμάκια ςπαςτά (ςυςκ. 100τμχ) Τεμάχιο 19520000-7 4 5,00 € 20,00 €   4,80 € 24,80 € 

34 Κανζλλα τριμμζνθ & ξφλο (ςυςκ.50γρ.) Τεμάχιο 15872200-3 50 0,90 € 45,00 €   10,80 € 55,80 € 

35 
Καπάκι μπολ μιασ χριςεωσ 640γρ. 
(ςυςκ.100τμχ) 

Τεμάχιο 39221240-1 350 4,85 € 1.697,50 €   407,40 € 2.104,90 € 

36 Καραμζλεσ ηελζ Κιλό 15833000-6 40 6,90 € 276,00 €   66,24 € 342,24 € 

37 Καφζσ ελλθνικόσ (φακ.250γρ.) Τεμάχιο 15861000-1 20 2,92 € 58,40 €   14,02 € 72,42 € 

38 
Καφζσ ςτιγμιαίοσ (νεσ καφζ) ατομικι 
ςυςκευαςία (ςυςκ.2γρ.) 

Τεμάχιο 15861000-1 200 0,12 € 24,00 €   5,76 € 29,76 € 

39 Καφζσ χφμα Κιλό 15861000-1 100 9,60 € 960,00 €   230,40 € 1.190,40 € 
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40 Κομπόςτα (870γρ.) Τεμάχιο 15330000-0 500 1,00 € 500,00 €   120,00 € 620,00 € 

41 Κόρν φλάουρ (ςυςκ.200γρ.) Τεμάχιο 15612210-6 50 1,00 € 50,00 €   12,00 € 62,00 € 

42 Κραςί κόκκινο 5 λίτρων 12% vol. Τεμάχιο 15931200-5 10 6,20 € 62,00 €   14,88 € 76,88 € 

43 Κραςί λευκό 5 λίτρων 12% vol. Τεμάχιο 15931200-5 10 6,20 € 62,00 €   14,88 € 76,88 € 

44 
Κρζμα γάλακτοσ με πλιρθ λιπαρά (ενόσ 
λίτρου) 

Τεμάχιο 15512000-0 500 3,70 € 1.850,00 € 240,50 €   2.090,50 € 

45 Κρουαςάν πραλίνα (ςυςκ.70 γρ.) Τεμάχιο 15811300-9 300 0,40 € 120,00 €   28,80 € 148,80 € 

46 Κφμινο (φακ. 50γρ.) Τεμάχιο 15872200-3 30 1,55 € 46,50 €   11,16 € 57,66 € 

47 Λαδόκολλεσ αντικολλθτικζσ Κιλό 37823100-4 100 2,80 € 280,00 €   67,20 € 347,20 € 

48 Λεκάνεσ πλαςτικζσ 10 κιλϊν Τεμάχιο 19520000-7 2 4,00 € 8,00 €   1,92 € 9,92 € 

49 Λεκάνεσ πλαςτικζσ 5 κιλϊν Τεμάχιο 19520000-7 2 2,80 € 5,60 €   1,34 € 6,94 € 

50 Λεκάνεσ πλαςτικζσ 8 κιλϊν Τεμάχιο 19520000-7 2 3,90 € 7,80 €   1,87 € 9,67 € 

51 Λεμόνι χυμόσ (ςυςκ.380γρ. Φιάλθ)  Τεμάχιο 15321300-7 340 0,30 € 102,00 €   24,48 € 126,48 € 

52 Λουκάνικα τφπου φρανκφοφρτθσ (17 εκατ.) Κιλό 15131130-5 100 4,00 € 400,00 € 52,00 €   452,00 € 

53 Μαγιά ξερι (ςυςκ. 3 φακ.) Τεμάχιο 15898000-9 100 1,00 € 100,00 €   24,00 € 124,00 € 

54 Μαγιονζηα (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15871273-8 100 2,70 € 270,00 €   64,80 € 334,80 € 

55 Μαργαρίνθ τφπου βιτάμ (2 κιλϊν) Τεμάχιο 15431100-9 370 7,60 € 2.812,00 €   674,88 € 3.486,88 € 

56 Μαρμελάδα (ςυςκ.450γρ) Τεμάχιο 15332290-3 270 1,30 € 351,00 €   84,24 € 435,24 € 
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57 Μαρμελάδα ατομικι (ςυςκ.10γρ) Τεμάχιο 15332290-3 2000 0,10 € 200,00 €   48,00 € 248,00 € 

58 Μζλι κωνοφϊρων (ςυςκ. 1 κιλοφ) Τεμάχιο 15831600-8 220 9,00 € 1.980,00 € 257,40 €   2.237,40 € 

59 Μζλι μερίδα ατομικι (ςυςκ.10γρ) Τεμάχιο 15831600-8 2000 0,25 € 500,00 € 65,00 €   565,00 € 

60 
Μεμβράνθ διαφανισ επαγγελματικι 
(ςυςκ. 250μ.) 

Τεμάχιο 39220000-0 70 4,90 € 343,00 €   82,32 € 425,32 € 

61 Μερζντα  (ςυςκ.400 γρ.) Τεμάχιο 15871274-5 150 2,30 € 345,00 €   82,80 € 427,80 € 

62 Μοςχοκάρυδο (ςυςκ.50γρ.) Τεμάχιο 15872200-3 20 1,40 € 28,00 €   6,72 € 34,72 € 

63 Μουςτάρδα απαλι (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15871250-1 100 1,30 € 130,00 €   31,20 € 161,20 € 

64 Μπαχάρι ςυςκ.50γρ. φακελάκι Τεμάχιο 15872200-3 40 1,00 € 40,00 €   9,60 € 49,60 € 

65 Μπζικιν πάουντερ (ςυςκ. 3 φακζλων) Τεμάχιο 15812100-4 50 0,30 € 15,00 €   3,60 € 18,60 € 

66 Μπζικον καπνιςτό Κιλό 15131220-3 60 4,90 € 294,00 € 38,22 €   332,22 € 

67 Μπιςκότα Ρτι –Μπερ (ςυςκ.160γρ.) Τεμάχιο 15821200-1 150 1,10 € 165,00 €   39,60 € 204,60 € 

68 Μπολ μιασ χριςεωσ 640γρ. (ςυςκ.50τμχ) Τεμάχιο 39221240-1 650 3,80 € 2.470,00 €   592,80 € 3.062,80 € 

69 Ξφδι (ςυςκ. 400γρ.) Τεμάχιο 15871110-8 380 0,40 € 152,00 €   36,48 € 188,48 € 

70 Οδοντογλυφίδεσ (ςυςκ.1000τμχ) Τεμάχιο 33711730-3 20 0,60 € 12,00 €   2,88 € 14,88 € 

71 Ράριηα Κιλό 15131000-5 120 4,00 € 480,00 € 62,40 €   542,40 € 

72 Ριπζρι ςε κόκκουσ (ςυςκ 50γρ) Τεμάχιο 15872100-2 10 1,30 € 13,00 €   3,12 € 16,12 € 

73 Ριπζρι τριμμζνο (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15872100-2 85 8,10 € 688,50 €   165,24 € 853,74 € 
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74 
Ροτιρια πλαςτικά μιασ χριςθσ 12οz.(Συςκ. 
50 τεμαχ) 

Τεμάχιο 39221123-5 400 0,70 € 280,00 €   67,20 € 347,20 € 

75 εβφκια χοντρά  (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15331150-3 600 1,30 € 780,00 € 101,40 €   881,40 € 

76 ίγανθ τριμμζνθ (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15872300-4 20 5,00 € 100,00 €   24,00 € 124,00 € 

77 φηι bonnet χφμα (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15611000-4 4600 0,90 € 4.140,00 € 538,20 €   4.678,20 € 

78 φηι καρολίνα (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15611000-4 5400 0,90 € 4.860,00 € 631,80 €   5.491,80 € 

79 
Σακοφλεσ διατιρθςθσ τροφίμων 
Νο2(ςυςκ.50τμχ.) 

Συςκ 18937100-7 60 0,60 € 36,00 €   8,64 € 44,64 € 

80 Σακουλάκια ςυςκευαςίασ τροφίμων κιλό 18937100-7 90 3,50 € 315,00 €   75,60 € 390,60 € 

81 Σιμιγδάλι (ςυςκ. 500γρ.χονδρό-ψιλό) Τεμάχιο 15625000-5 220 0,80 € 176,00 € 22,88 €   198,88 € 

82 
Σκεφοσ αλουμινίου με καπάκι 1 μερίδασ 
(ςυςκ.100τμχ) 

Τεμάχιο 44618420-5 400 11,00 € 4.400,00 €   1.056,00 € 5.456,00 € 

83 Σόδα μαγειρικισ  (ςυςκ.350γρ.) Τεμάχιο 24957000-7 25 1,30 € 32,50 €   7,80 € 40,30 € 

84 Ταραμάσ  Κιλό 15000000-8 1 6,00 € 6,00 €   1,44 € 7,44 € 

85 Τομάτα ςάλτςα κζτςαπ (500γρ.)  Τεμάχιο 15871230-5 150 1,20 € 180,00 €   43,20 € 223,20 € 

86 Τοματάκια αποφλοιωμζνα (ςυςκ.410γρ.) Τεμάχιο 15331423-8 1350 0,70 € 945,00 €   226,80 € 1.171,80 € 

87 Τοματοπολτζ 400γρ.διπλισ ςυμπφκνωςθσ Τεμάχιο 15331425-2 1300 1,10 € 1.430,00 €   343,20 € 1.773,20 € 

88 Τοματοχυμόσ 500γρ. Τεμάχιο 15322100-2 7000 0,60 € 4.200,00 €   1.008,00 € 5.208,00 € 

89 
Τραπεηομάντιλα εςτιατορίου 1,00μ.x1,30μ. 
(ςυςκ.100) 

Τεμάχιο 33751000-9 120 12,00 € 1.440,00 €   345,60 € 1.785,60 € 

90 Τςάι μαφρο ευρωπαϊκό (φακ.10 τεμ.) Τεμάχιο 15863200-7 200 0,90 € 180,00 €   43,20 € 223,20 € 
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91 Τςάντεσ νάιλον Νο50-60 Κιλό 18937100-7 50 3,60 € 180,00 €   43,20 € 223,20 € 

92 Τςάντεσ νάιλον Νο45 Κιλό 18937100-7 50 3,60 € 180,00 €   43,20 € 223,20 € 

93 Τυρί καςζρι ΡΟΡ Κιλό 15541000-2 500 8,40 € 4.200,00 € 546,00 €   4.746,00 € 

94 Τυρί κεφαλοτφρι  Κιλό 15544000-3 430 8,80 € 3.784,00 € 491,92 €   4.275,92 € 

95 Τυρί τφπου gouda  Κιλό 15541000-2 250 6,20 € 1.550,00 € 201,50 €   1.751,50 € 

96 Τυρί φζτα ΡΟΡ Κιλό 15542300-2 650 6,40 € 4.160,00 € 540,80 €   4.700,80 € 

97 Φακζσ ψιλζσ (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15331150-3 7200 1,20 € 8.640,00 € 1.123,20 €   9.763,20 € 

98 Φαςόλια μζτρια (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15331150-3 6200 1,20 € 7.440,00 € 967,20 €   8.407,20 € 

99 Φαςόλια γίγαντεσ (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15331150-3 1100 2,00 € 2.200,00 € 286,00 €   2.486,00 € 

100 Φιάλθ βουτανίου 10 κιλϊν Τεμάχιο 09122200-2 4 18,00 € 72,00 €   17,28 € 89,28 € 

101 Φρυγανιά ςυςκ. διπλι 255γρ. Τεμάχιο 15821110-3 650 1,40 € 910,00 €   218,40 € 1.128,40 € 

102 Φρυγανιά τριμμζνθ (ςυςκ.180γρ.) Τεμάχιο 15821110-3 100 0,75 € 75,00 €   18,00 € 93,00 € 

103 
Χαλβάσ μπαςτοφνι βανίλια ι βανίλια 
κακάο 

Κιλό 15833100-7 200 4,00 € 800,00 €   192,00 € 992,00 € 

104 Χαμομιλι (ςυςκ.10φακ.) Κουτί 15872300-4 220 0,90 € 198,00 €   47,52 € 245,52 € 

105 
Χαρτοπετςζτεσ εςτιατορίου (ςυςκ. 
750τμχ.) 

Τεμάχιο 33764000-3 900 2,10 € 1.890,00 €   453,60 € 2.343,60 € 

106 Χυμόσ φροφτων διάφορεσ γεφςεισ 1 λίτρου Τεμάχιο 15321000-4 500 1,30 € 650,00 €   156,00 € 806,00 € 

107 
Χυμόσ φροφτων διάφορεσ γεφςεισ 
ατομικόσ 250ml 

Τεμάχιο 15321000-4 100 0,40 € 40,00 €   9,60 € 49,60 € 
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108 Ψωμί για τοςτ 680γρ. Τεμάχιο 15811500-1 180 1,40 € 252,00 €   60,48 € 312,48 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 
125.153,00 

€ 
10.825,56 

€ 
10.051,10 

€ 
146.029,66 

€ 
 

 
Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ελιζσ (τφπου καλαμϊν) Κιλό 15331450-6 40 5,10 € 204,00 € 26,52 €   230,52 € 

2 Ηυμαρικά μακαρόνι κοφτό (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15850000-1 72 0,79 € 56,88 € 7,39 €   64,27 € 

3 Θλιζλαιο (5 λίτρων) Τεμάχιο 15411100-3 2 6,00 € 12,00 €   2,88 € 14,88 € 

4 Κραςί κόκκινο 5 λίτρων 12% vol. Τεμάχιο 15931200-5 20 6,20 € 124,00 €   29,76 € 153,76 € 

5 Κραςί λευκό 5 λίτρων 12% vol. Τεμάχιο 15931200-5 20 6,20 € 124,00 €   29,76 € 153,76 € 

6 
Ροτιρια πλαςτικά μιασ χριςθσ 12οz.(ςυςκ. 
50 τεμαχ) 

Τεμάχιο 39221123-5 1.000 0,70 € 700,00 €   168,00 € 868,00 € 

7 Τοματάκια αποφλοιωμζνα (ςυςκ.410γρ.) Τεμάχιο 15331423-8 20 0,70 € 14,00 € 1,82 €   15,82 € 

8 Τοματοπολτζ 5 κιλ .διπλισ ςυμπφκνωςθσ Τεμάχιο 15331425-2 4 5,00 € 20,00 € 2,60 €   22,60 € 

9 Φαςόλια μζτρια  κιλό 15331150-3 60 2,60 € 156,00 € 20,28 €   176,28 € 

10 Χαλβάσ μπαςτοφνι βανίλια  Κιλό 15833100-7 300 5,40 € 1.620,00 € 210,60 €   1.830,60 € 

11 Χαρτοπετςζτεσ εςτιατορίου (ςυςκ. 750τμχ.) Τεμάχιο 33764000-3 10 2,10 € 21,00 €   5,04 € 26,04 € 

12 Χαλβάσ μπαςτοφνι βανίλια κακάο  Κιλό 15833100-7 300 5,40€ 1.620,00 € 210,60 €   1.830,60 € 
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13 Ρικλεσ  δοχείο (ςυςκ. 5 κιλ)  Τεμάχιο 15000000-8 8 6,00 € 48,00 € 6,24 €   54,24 € 

14 Ταραμάσ κόκκινοσ (ςυςκ. 4κιλ) Τεμάχιο 15000000-8 20 21,00 € 420,00 € 54,60 €   474,60 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5.139,88 € 540,65 € 235,44 € 5.915,97 € 

 
 

Ιϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγοφρια Τεμάχιο 03221270-9 1000 0,60 € 600,00 € 78,00 €   678,00 € 

2 Άνικοσ Τεμάχιο 03221200-9 660 0,65 € 429,00 € 55,77 €   484,77 € 

3 Αχλάδια Κιλό 03222322-6 300 2,40 € 720,00 € 93,60 €   813,60 € 

4 Βερφκοκα Κιλό 03222331-2 400 2,30 € 920,00 € 119,60 €   1.039,60 € 

5 Καρότα Κιλό 03221112-4 250 1,00 € 250,00 € 32,50 €   282,50 € 

6 Καρποφηι Κιλό 03222000-3 140 0,42 € 58,80 € 7,64 €   66,44 € 

7 Κεράςια Κιλό 03222333-6 220 4,00 € 880,00 € 114,40 €   994,40 € 

8 Κολοκυκάκια Κιλό 03221250-3 480 1,20 € 576,00 € 74,88 €   650,88 € 

9 Κουνουπίδι Κιλό 03221200-8 140 1,20 € 168,00 € 21,84 €   189,84 € 

10 Κρεμμυδάκια φρζςκα Κιλό 03221200-8 200 1,95 € 390,00 € 50,70 €   440,70 € 

11 Κρεμμφδια ξερά Κιλό 03221113-1 950 0,70 € 665,00 € 86,45 €   751,45 € 

12 Λάχανο Κιλό 03221410-3 480 0,78 € 374,40 € 48,67 €   423,07 € 
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13 Λεμόνια Κιλό 03222210-8 200 2,70 € 540,00 € 70,20 €   610,20 € 

14 Μαϊντανόσ Τεμάχιο 03221200-8 520 0,55 € 286,00 € 37,18 €   323,18 € 

15 Μανταρίνια Κιλό 03222240-7 600 1,15 € 690,00 € 89,70 €   779,70 € 

16 Μαροφλι Τεμάχιο 03221310-2 400 0,76 € 304,00 € 39,52 €   343,52 € 

17 Μελιντηάνεσ Κιλό 03221000-6 330 1,60 € 528,00 € 68,64 €   596,64 € 

18 Μιλα Κιλό 03222321-9 1900 1,64 € 3.116,00 € 405,08 €   3.521,08 € 

19 Μπανάνεσ Κιλό 03222111-4 1700 1,86 € 3.162,00 € 411,06 €   3.573,06 € 

20 Μπρόκολο Κιλό 03221200-8 50 1,77 € 88,50 € 11,51 €   100,01 € 

21 Νεκταρίνια Κιλό 03222332-9 550 1,80 € 990,00 € 128,70 €   1.118,70 € 

22 Ντομάτεσ Κιλό 03221240-0 2300 1,90 € 4.370,00 € 568,10 €   4.938,10 € 

23 Ραντηάρια Κιλό 03221200-8 150 1,70 € 255,00 € 33,15 €   288,15 € 

24 Ρατάτεσ Κιλό 03212100-1 3900 0,73 € 2.847,00 € 370,11 €   3.217,11 € 

25 Ρεπόνι Κιλό 15332180-9 200 1,00 € 200,00 € 26,00 €   226,00 € 

26 Ριπεριζσ κόκκινεσ Κιλό 03221230-7 80 1,69 € 135,20 € 17,58 €   152,78 € 

27 Ριπεριζσ πράςινεσ Κιλό 03221230-7 700 1,69 € 1.183,00 € 153,79 €   1.336,79 € 

28 Ρορτοκάλια Κιλό 03222220-1 850 0,90 € 765,00 € 99,45 €   864,45 € 

29 Ρράςα Κιλό 03221200-8 400 1,70 € 680,00 € 88,40 €   768,40 € 
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30 οδάκινα Κιλό 03222332-9 900 2,20 € 1.980,00 € 257,40 €   2.237,40 € 

31 Σζλερι Κιλό 03221200-8 460 1,50 € 690,00 € 89,70 €   779,70 € 

32 Σζςκουλα Κιλό 03221200-8 250 1,70 € 425,00 € 55,25 €   480,25 € 

33 Σκόρδα Τεμάχιο 03221200-8 750 0,40 € 300,00 € 39,00 €   339,00 € 

34 Σπανάκι Κιλό 03221340-1 450 2,20 € 990,00 € 128,70 €   1.118,70 € 

35 Σταφφλια Κιλό 15321500-9 220 2,40 € 528,00 € 68,64 €   596,64 € 

36 Φράουλεσ Κιλό 03222313-0 200 2,50 € 500,00 € 65,00 €   565,00 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 31.583,90 € 4.105,91 €   35.689,81 € 

 
 

ΙΑϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ελαιόλαδο (οξφτθτα 0-1%) ζξτρα παρκζνο 
(ςυςκ. 1λιτ) 

Τεμάχιο 15411110-6 3200 5,90 € 18.880,00 € 2.454,40 €   21.334,40 € 

2 
Ελαιόλαδο (οξφτθτα 0-1%) ζξτρα παρκζνο 
(ςυςκ. 5 λιτ.) 

Τεμάχιο 15411110-6 450 25,90 € 11.655,00 € 1.515,15 €   13.170,15 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 30.535,00 € 3.969,55 €   34.504,55 € 
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ΙΒϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ
-ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜ
Α 

ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ελαιόλαδο (οξφτθτα 0-1%) ζξτρα παρκζνο 
(ςυςκ. 5 λιτ.) 

Τεμάχιο 15411110-6 4 25,90 € 103,60 € 13,47 €   117,07 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 103,60 € 13,47 €   117,07 € 

 
 
 

ΙΓϋ ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρζςκο (3,5% λιπαρά ςε 
ςυςκευαςία του 1 λίτρου) 

Τεμάχιο 15511000-4 65280 1,00 € 65.280,00 € 8.468,00 € 
 

73.766,40 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 65.280,00 € 8.468,00 € 
 

73.766,40 € 

 
 
 
ΙΔ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρζςκο (3,5% λιπαρά ςε ςυςκευαςία 
του 1 λίτρου) 

Τεμάχιο 15511000-4 1250 1,00 € 1.250,00 € 162,50 €   1.412,50 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.250,00 € 162,50 €   1.412,50 € 
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ΙΕ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρζςκο (3,5% λιπαρά ςε 
ςυςκευαςία του 1 λίτρου) 

Τεμάχιο 15511000-4 3240 1,00 € 3.240,00 € 421,20 €   3.661,20 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.240,00 € 421,20 €   3.661,20 € 

 

 

 

ΙΣΤϋ ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρζςκο (3,5% λιπαρά ςε 
ςυςκευαςία του 1 λίτρου) 

Τεμάχιο 15511000-4 1440 1,00 € 1.440,00 € 187,20 €   1.627,20 € 

      Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.440,00 € 187,20 €   1.627,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ελζγχκθκε Θεωρικθκε 

H Συντάξαςα 
Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ 

Τμιματοσ Οικονομικοφ 
Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

Διοικ/κϊν Οικ/κϊν Υπθρεςιϊν 

   

 
 
 

  

   

Σωτθρία Τομαρά Κωνςταντία Κελζςθ Γεϊργιοσ Αναγνωςτόπουλοσ 

Δ.Ε. Διοικθτικοφ Ρ.Ε. Διοικθτικοφ Ρ.Ε. Διοικθτικοφ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Αϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ………………….………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ…………………..………………………………………………………….. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘ ΡΟΣΟ-

ΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΘΟΙΣΜΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Άρτοσ τφπου Μ χωριάτικο (750 
γρ.) 

Τεμάχιο 15811100-7 
 

16000      

2 
Κουλοφρι ςτρόγγυλο 
"Θεςςαλονίκθσ"(70-80 γρ.) 

Τεμάχιο 15811200-8 
 

3200      

3 Κρουαςάν βουτφρου(30 γρ.) Τεμάχιο 15811300-9 
 

500      

4 Τςουρζκι ατομικό (50-60 γρ.) Τεμάχιο 15810000-9 
 

1000      

5 
Ψωμάκια για ςάντουιτσ(90-100 
γρ.) 

Τεμάχιο 15811200-8 
 

1000      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 
ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

………………………………………………………………./………./2020 
 

ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Β' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ………………..………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ…………………..………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 
ΕΡΩΝΥΜΙΑ 

ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘ 
ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Άρτοσ τφπου Μ χωριάτικο (750 
γρ.) 

Τεμάχιο 15811100-7 
 

50      

2 Λαγάνεσ (350 γρ.) Τεμάχιο 15811300-9 
 

1.000      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 
 
 
 
 
 
ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

………………………………………………………………./………./2020 
 

ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Γ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………….……………………………, ΟΔΟΣ………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ………………..………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ…………………..………………………………………………………….. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘ ΡΟΣΟ-

ΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΘΟΙΣΜΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βαςιλόπιτεσ Κιλό 15812122-4 
 

240      

2 Κζικ Κιλό 15812200-5 
 

100      

3 Κουλουράκια - βουτιματα Κιλό 15820000-2 
 

40      

4 Κουραμπιζδεσ Κιλό 15812200-5 
 

110      

5 Μελομακάρονα Κιλό 15812200-5 
 

110      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Δ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ…………………..……………………………………………………….. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΟΙΟΝΤΟΣ ΡΟΣΟ-

ΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΘΟΙΣΜΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανάμεικτα λαχανικά(ςυςκ.1000 γρ.) Τεμάχιο 15331170-9 
 

80      

2 Αρακάσ(ςυςκ.1000 γρ.) Τεμάχιο 15331170-9 
 

1100      

3 Καλαμάρια φιλζτο 10/20 Κιλό 15221000-3 
 

20      

4 Ρίτεσ για ςουβλάκια (ςυςκ.10τμχ) Τεμάχιο 15811200-8 
 

1200      

5 Φαςολάκια πλατιά(ςυςκ.1000 γρ.) Τεμάχιο 15331170-9 
 

1200      

6 Φφλλο κροφςτασ (ςυςκ.500 γρ.) Τεμάχιο 15851000-8 
 

280      

7 Φφλλο χωριάτικο (ςυςκ.750 γρ.) Τεμάχιο 15812100-4 
 

60      

8 Χταπόδι Τ6 Κιλό 15221000-3 
 

60      

9 Ψάρι βακαλάοσ ξαρμυριςμζνοσ Κιλό 15221000-3 
 

800      
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10 Ψάρι πζρκα φιλζτο χφμα Κιλό 15221000-3 
 

640      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 
 

 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Ε' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ………………….………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ…………………..………………………………………………………….. 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΟΙΟΝΤΟΣ ΡΟΣΟ-

ΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΘΟΙΣΜΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

3 Καλαμάρια φιλζτο 10/20 Κιλό 15221000-3 
 

20      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 
 

 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΣΤ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ………………….………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΑΑΓΩΓΟΥ Θ' 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘ 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% 
ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αρνί Κιλό 15115100-8 
 

50      

2 Κοτόπουλο ολόκλθρο Κιλό 15112130-6 
 

1900      

3 Κιμάσ μοςχαρίςιοσ μποφτι Κιλό 15111200-1 
 

1400      

4 
Μοςχάρι μποφτι (κιλότο ι 
ςτρόγγυλο ι ποντίκι) 

Κιλό 15111200-1 
 

1300      

5 Χοιρινό μποφτι Κιλό 15113000-3 
 

1000      

6 Χοιρινό ςνίτςελ Κιλό 15113000-3 
 

200      

7 Χοιρινι μπριηόλα λαιμοφ Κιλό 15113000-3 
 

1400      

8 Λουκάνικο Χωριάτικο Κιλό 15131130-5 
 

800      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     
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ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Η' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 
ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ………………..………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΑΑΓΩΓΟΥ Θ' 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘ 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% 
ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χοιρινά ςουβλάκια  Κιλό 15113000-3 
 

250      

2 Λουκάνικο Χωριάτικο Κιλό 15131130-5 
 

120      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..……..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ…………………..………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΟΙΟΝΤΟΣ, 

 
 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι (ςυςκευαςία 500 γρ.) Τεμάχιο 15872400-5 
 

1600      

2 Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ Κιλό 15612120-8 
 

3650      

3 Αλεφρι Φαρίνα Κιλό 15612190-9 
 

200      

4 
Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 
1 κιλοφ 

Τεμάχιο 39220000-0 
 

90      

5 Αναψυκτικά 1,5 λίτρου Τεμάχιο 15982000-5 
 

360      

6 Αναψυκτικό τφπου cola 1,5 lit Τεμάχιο 15982000-5 
 

60      

7 Άνκοσ αραβοςίτου 200γρ. Τεμάχιο 15893200-6 
 

40      

8 Αυγά (53γρ.- 63γρ.) Τεμάχιο 03142500-3 
 

6200      

9 
Βανίλια φιαλίδιο (20γρ.-
30γρ.)(ςυςκευαςία 5τμχ.) 

Συςκ. 15812000-3 
 

200      
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10 Βοφτυρο (ατομικι μερίδα 10γρ.) Τεμάχιο 15530000-2 
 

2000      

11 Γάλα εβαπορζ 410γρ. Τεμάχιο 15511600-9 
 

10800      

12 
Γάλα υψθλισ παςτερίωςθσ 
(ςυςκ. 1λιτ.) 

Τεμάχιο 15511100-4 
 

1000      

13 
Γάντια μιασ χριςεωσ για 
ςερβίριςμα (ςυςκ. 100τμχ) 

Κουτί 18424300-0 
 

140      

14 Γαρφφαλλο (ςυςκ.50γρ.) Τεμάχιο 15872200-3 
 

40      

15 
Γιαοφρτι αγελαδινό (πλιρεσ 200 
γρ.) 

Τεμάχιο 15551300-8 
 

2200      

16 
Γιαοφρτι αγελαδινό ςτραγγιςτό 
(πλιρεσ 1000 γρ.) 

Τεμάχιο 15551300-8 
 

30      

17 Δθμθτριακά (ςυςκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 15613311-1 
 

800      

18 Ελιζσ (τφπου καλαμϊν) Κιλό 15331450-6 
 

400      

19 Ηαμπόν κονςζρβα (200 γρ.) Τεμάχιο 15131000-5 
 

100      

20 Ηαμπόν μποφτι βραςτό Κιλό 15131000-5 
 

100      

21 Ηάχαρθ  Κιλό 15831200-4 
 

3900      

22 Ηάχαρθ άχνθ (500γρ.) Τεμάχιο 15830000-5 
 

20      

23 
Ηυμαρικά κρικαράκι μζτριο 
(ςυςκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 
 

4600      

24 
Ηυμαρικά μακαρόνι κοφτό 
(ςυςκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 
 

1050      

25 
Ηυμαρικά μακαρόνια Νο 2 
(ςυςκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 
 

850      

26 
Ηυμαρικά μακαρόνια Νο 5 
(ςυςκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 
 

680      

27 
Ηυμαρικά μακαρόνια Νο 6 
(ςυςκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 
 

7600      
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28 Ηυμαρικά πζννεσ (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15850000-1 
 

700      

29 
Ηυμαρικά πεπονάκι (ςυςκ. 
500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 
 

30      

30 
Ηυμαρικά χυλοπίτεσ χωριάτικεσ 
με αυγά(ςυςκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 
 

4000      

31 Θλιζλαιο (5 λίτρων) Τεμάχιο 15411100-3 
 

300      

32 Κακάο (ςυςκ. 1κιλό) Τεμάχιο 15841000-5 
 

30      

33 
Καλαμάκια ςπαςτά (ςυςκ. 
100τμχ) 

Τεμάχιο 19520000-7 
 

4      

34 
Κανζλλα τριμμζνθ & ξφλο 
(ςυςκ.50γρ.) 

Τεμάχιο 15872200-3 
 

50      

35 
Καπάκι μπολ μιασ χριςεωσ 
640γρ. (ςυςκ.100τμχ) 

Τεμάχιο 39221240-1 
 

350      

36 Καραμζλεσ ηελζ Κιλό 15833000-6 
 

40      

37 Καφζσ ελλθνικόσ (φακ.250γρ.) Τεμάχιο 15861000-1 
 

20      

38 
Καφζσ ςτιγμιαίοσ (νεσ καφζ) 
ατομικι ςυςκευαςία 
(ςυςκ.2γρ.) 

Τεμάχιο 15861000-1 

 

200      

39 Καφζσ χφμα Κιλό 15861000-1 
 

100      

40 Κομπόςτα (870γρ.) Τεμάχιο 15330000-0 
 

500      

41 Κόρν φλάουρ (ςυςκ.200γρ.) Τεμάχιο 15612210-6 
 

50      

42 Κραςί κόκκινο 5 λίτρων 12% vol. Τεμάχιο 15931200-5 
 

10      

43 Κραςί λευκό 5 λίτρων 12% vol. Τεμάχιο 15931200-5 
 

 10      

44 
Κρζμα γάλακτοσ με πλιρθ 
λιπαρά (ενόσ λίτρου) 

Τεμάχιο 15512000-0 
 

500      
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45 
Κρουαςάν πραλίνα (ςυςκ.70 
γρ.) 

Τεμάχιο 15811300-9 
 

300      

46 Κφμινο (φακ. 50γρ.) Τεμάχιο 15872200-3 
 

30      

47 Λαδόκολλεσ αντικολλθτικζσ Κιλό 37823100-4 
 

100      

48 Λεκάνεσ πλαςτικζσ 10 κιλϊν Τεμάχιο 19520000-7 
 

2      

49 Λεκάνεσ πλαςτικζσ 5 κιλϊν Τεμάχιο 19520000-7 
 

2      

50 Λεκάνεσ πλαςτικζσ 8 κιλϊν Τεμάχιο 19520000-7 
 

2      

51 
Λεμόνι χυμόσ (ςυςκ.380γρ. 
Φιάλθ)  

Τεμάχιο 15321300-7 
 

340      

52 
Λουκάνικα τφπου 
φρανκφοφρτθσ (17 εκατ.) 

Κιλό 15131130-5 
 

100      

53 Μαγιά ξερι (ςυςκ. 3 φακ.) Τεμάχιο 15898000-9 
 

100      

54 Μαγιονζηα (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15871273-8 
 

100      

55 
Μαργαρίνθ τφπου βιτάμ (2 
κιλϊν) 

Τεμάχιο 15431100-9 
 

370      

56 Μαρμελάδα (ςυςκ.450γρ) Τεμάχιο 15332290-3 
 

270      

57 
Μαρμελάδα ατομικι 
(ςυςκ.10γρ) 

Τεμάχιο 15332290-3 
 

2000      

58 
Μζλι κωνοφϊρων (ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

Τεμάχιο 15831600-8 
 

220      

59 
Μζλι μερίδα ατομικι 
(ςυςκ.10γρ) 

Τεμάχιο 15831600-8 
 

2000      

60 
Μεμβράνθ διαφανισ 
επαγγελματικι (ςυςκ. 250μ.) 

Τεμάχιο 39220000-0 
 

70      

61 Μερζντα  (ςυςκ.400 γρ.) Τεμάχιο 15871274-5 
 

150      

62 Μοςχοκάρυδο (ςυςκ.50γρ.) Τεμάχιο 15872200-3 
 

20      
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63 
Μουςτάρδα απαλι 
(ςυςκ.500γρ.) 

Τεμάχιο 15871250-1 
 

100      

64 Μπαχάρι ςυςκ.50γρ. φακελάκι Τεμάχιο 15872200-3 
 

40      

65 
Μπζικιν πάουντερ (ςυςκ. 3 
φακζλων) 

Τεμάχιο 15812100-4 
 

50      

66 Μπζικον καπνιςτό Κιλό 15131220-3 
 

60      

67 
Μπιςκότα Ρτι –Μπερ 
(ςυςκ.160γρ.) 

Τεμάχιο 15821200-1 
 

150      

68 
Μπολ μιασ χριςεωσ 640γρ. 
(ςυςκ.50τμχ) 

Τεμάχιο 39221240-1 
 

650      

69 Ξφδι (ςυςκ. 400γρ.) Τεμάχιο 15871110-8 
 

380      

70 
Οδοντογλυφίδεσ 
(ςυςκ.1000τμχ) 

Τεμάχιο 33711730-3 
 

20      

71 Ράριηα Κιλό 15131000-5 
 

120      

72 Ριπζρι ςε κόκκουσ (ςυςκ 50γρ) Τεμάχιο 15872100-2 
 

10      

73 Ριπζρι τριμμζνο (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 15872100-2 
 

85      

74 
Ροτιρια πλαςτικά μιασ χριςθσ 
12οz.(Συςκ. 50 τεμαχ) 

Τεμάχιο 39221123-5 
 

400      

75 εβφκια χοντρά  (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15331150-3 
 

600      

76 ίγανθ τριμμζνθ (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15872300-4 
 

20      

77 φηι bonnet χφμα (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15611000-4 
 

4600      

78 φηι καρολίνα (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15611000-4 
 

5400      

79 
Σακοφλεσ διατιρθςθσ τροφίμων 
Νο2(ςυςκ.50τμχ.) 

Συςκ 18937100-7 
 

60      

80 
Σακουλάκια ςυςκευαςίασ 
τροφίμων 

κιλό 18937100-7 
 

90      
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81 
Σιμιγδάλι (ςυςκ. 500γρ.χονδρό-
ψιλό) 

Τεμάχιο 15625000-5 
 

220      

82 
Σκεφοσ αλουμινίου με καπάκι 1 
μερίδασ (ςυςκ.100τμχ) 

Τεμάχιο 44618420-5 
 

400      

83 Σόδα μαγειρικισ  (ςυςκ.350γρ.) Τεμάχιο 24957000-7 
 

25      

84 Ταραμάσ  Κιλό 15000000-8 
 

1      

85 Τομάτα ςάλτςα κζτςαπ (500γρ.)  Τεμάχιο 15871230-5 
 

150      

86 
Τοματάκια αποφλοιωμζνα 
(ςυςκ.410γρ.) 

Τεμάχιο 15331423-8 
 

1350      

87 
Τοματοπολτζ 400γρ.διπλισ 
ςυμπφκνωςθσ 

Τεμάχιο 15331425-2 
 

1300      

88 Τοματοχυμόσ 500γρ. Τεμάχιο 15322100-2 
 

7000      

89 
Τραπεηομάντιλα εςτιατορίου 
1,00μ.x1,30μ. (ςυςκ.100) 

Τεμάχιο 33751000-9 
 

120      

90 
Τςάι μαφρο ευρωπαϊκό (φακ.10 
τεμ.) 

Τεμάχιο 15863200-7 
 

200      

91 Τςάντεσ νάιλον Νο50-60 Κιλό 18937100-7 
 

50      

92 Τςάντεσ νάιλον Νο45 Κιλό 18937100-7 
 

50      

93 Τυρί καςζρι ΡΟΡ Κιλό 15541000-2 
 

500      

94 Τυρί κεφαλοτφρι  Κιλό 15544000-3 
 

430      

95 Τυρί τφπου gouda  Κιλό 15541000-2 
 

250      

96 Τυρί φζτα ΡΟΡ Κιλό 15542300-2 
 

650      

97 Φακζσ ψιλζσ (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15331150-3 
 

7200      

98 Φαςόλια μζτρια (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15331150-3 
 

6200      
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99 Φαςόλια γίγαντεσ (ςυςκ.500γρ.) Τεμάχιο 15331150-3 
 

1100      

100 Φιάλθ βουτανίου 10 κιλϊν Τεμάχιο 09122200-2 
 

4      

101 Φρυγανιά ςυςκ. διπλι 255γρ. Τεμάχιο 15821110-3 
 

650      

102 
Φρυγανιά τριμμζνθ 
(ςυςκ.180γρ.) 

Τεμάχιο 15821110-3 
 

100      

103 
Χαλβάσ μπαςτοφνι βανίλια ι 
βανίλια κακάο 

Κιλό 15833100-7 
 

200      

104 Χαμομιλι (ςυςκ.10φακ.) Κουτί 15872300-4 
 

220      

105 
Χαρτοπετςζτεσ εςτιατορίου 
(ςυςκ. 750τμχ.) 

Τεμάχιο 33764000-3 
 

900      

106 
Χυμόσ φροφτων διάφορεσ 
γεφςεισ 1 λίτρου 

Τεμάχιο 15321000-4 
 

500      

107 
Χυμόσ φροφτων διάφορεσ 
γεφςεισ ατομικόσ 250ml 

Τεμάχιο 15321000-4 
 

100      

108 Ψωμί για τοςτ 680γρ. Τεμάχιο 15811500-1 
 

180      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 

 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Θ' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 
 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ …………………………………………………..…………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ………………….………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ…………………..………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΟΙΟΝΤΟΣ, 

 
 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ελιζσ (τφπου καλαμϊν) Κιλό 15331450-6 
 

40      

2 
Ηυμαρικά μακαρόνι κοφτό 
(ςυςκ. 500γρ.) 

Τεμάχιο 15850000-1 
 

72      

3 Θλιζλαιο (5 λίτρων) Τεμάχιο 15411100-3 
 

2      

4 Κραςί κόκκινο 5 λίτρων 12% vol. Τεμάχιο 15931200-5 
 

20      

5 Κραςί λευκό 5 λίτρων 12% vol. Τεμάχιο 15931200-5 
 

20      

6 
Ροτιρια πλαςτικά μιασ χριςθσ 
12οz.(ςυςκ. 50 τεμαχ) 

Τεμάχιο 39221123-5 
 

1.000      

7 
Τοματάκια αποφλοιωμζνα 
(ςυςκ.410γρ.) 

Τεμάχιο 15331423-8 
 

20      

8 
Τοματοπολτζ 5 κιλ .διπλισ 
ςυμπφκνωςθσ 

Τεμάχιο 15331425-2 
 

4      

9 Φαςόλια μζτρια  κιλό 15331150-3 
 

60      
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10 Χαλβάσ μπαςτοφνι βανίλια  Κιλό 15833100-7 
 

300      

11 
Χαρτοπετςζτεσ εςτιατορίου 
(ςυςκ. 750τμχ.) 

Τεμάχιο 33764000-3 
 

10      

12 
Χαλβάσ μπαςτοφνι βανίλια 
κακάο  

Κιλό 15833100-7 
 

300      

13 Ρικλεσ  δοχείο (ςυςκ. 5 κιλ)  Τεμάχιο 15000000-8 
 

8      

14 Ταραμάσ κόκκινοσ (ςυςκ. 4κιλ) Τεμάχιο 15000000-8 
 

20      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 

 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
I' ΟΜΑΔΑ : ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ …………………………………………………..…………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ………………..………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΑΑΓΩΓΟΥ  ΡΟΣΟ-

ΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγοφρια Τεμάχιο 03221270-9 
 

1000      

2 Άνικοσ Τεμάχιο 03221200-9 
 

660      

3 Αχλάδια Κιλό 03222322-6 
 

300      

4 Βερφκοκα Κιλό 03222331-2 
 

400      

5 Καρότα Κιλό 03221112-4 
 

250      

6 Καρποφηι Κιλό 03222000-3 
 

140      

7 Κεράςια Κιλό 03222333-6 
 

220      

8 Κολοκυκάκια Κιλό 03221250-3 
 

480      

9 Κουνουπίδι Κιλό 03221200-8 
 

140      

10 Κρεμμυδάκια φρζςκα Κιλό 03221200-8 
 

200      
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11 Κρεμμφδια ξερά Κιλό 03221113-1 
 

950      

12 Λάχανο Κιλό 03221410-3 
 

480      

13 Λεμόνια Κιλό 03222210-8 
 

200      

14 Μαϊντανόσ Τεμάχιο 03221200-8 
 

520      

15 Μανταρίνια Κιλό 03222240-7 
 

600      

16 Μαροφλι Τεμάχιο 03221310-2 
 

400      

17 Μελιντηάνεσ Κιλό 03221000-6 
 

330      

18 Μιλα Κιλό 03222321-9 
 

1900      

19 Μπανάνεσ Κιλό 03222111-4 
 

1700      

20 Μπρόκολο Κιλό 03221200-8 
 

50      

21 Νεκταρίνια Κιλό 03222332-9 
 

550      

22 Ντομάτεσ Κιλό 03221240-0 
 

2300      

23 Ραντηάρια Κιλό 03221200-8 
 

150      

24 Ρατάτεσ Κιλό 03212100-1 
 

3900      

25 Ρεπόνι Κιλό 15332180-9 
 

200      

26 Ριπεριζσ κόκκινεσ Κιλό 03221230-7 
 

80      

27 Ριπεριζσ πράςινεσ Κιλό 03221230-7 
 

700      

28 Ρορτοκάλια Κιλό 03222220-1 
 

850      
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29 Ρράςα Κιλό 03221200-8 
 

400      

30 οδάκινα Κιλό 03222332-9 
 

900      

31 Σζλερι Κιλό 03221200-8 
 

460      

32 Σζςκουλα Κιλό 03221200-8 
 

250      

33 Σκόρδα Τεμάχιο 03221200-8 
 

750      

34 Σπανάκι Κιλό 03221340-1 
 

450      

35 Σταφφλια Κιλό 15321500-9 
 

220      

36 Φράουλεσ Κιλό 03222313-0 
 

200      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΙΑϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ …………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….………. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..……..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ…………………..………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 
 

ΡΟΣΟ
-

ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% 
ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ελαιόλαδο (οξφτθτα 0-1%) 
ζξτρα παρκζνο (ςυςκ. 1λιτ) 

Τεμάχιο 15411110-6 
 

3200      

2 
Ελαιόλαδο (οξφτθτα 0-1%) 
ζξτρα παρκζνο (ςυςκ. 5 λιτ.) 

Τεμάχιο 15411110-6 
 

450      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 
 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΙΒϋ ΟΜΑΔΑ : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..……..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ…………………..………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 
 

ΡΟΣΟ
-

ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΦΡΑ 13% 
ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ελαιόλαδο (οξφτθτα 0-1%) 
ζξτρα παρκζνο (ςυςκ. 5 λιτ.) 

Τεμάχιο 15411110-6 
 

5      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 
 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΙΓϋ ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..……….……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ…………………..………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 
 
 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρζςκο (3,5% λιπαρά ςε 
ςυςκευαςία του 1 λίτρου) 

Τεμάχιο 15511000-4 
 

56640      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΙΔ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ.) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ………………..………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 
 
 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρζςκο (3,5% λιπαρά ςε 
ςυςκευαςία του 1 λίτρου) 

Τεμάχιο 15511000-4 
 

1250      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΙΕ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΑϋΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ………………..………………………………………………………….. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 
 
 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρζςκο (3,5% λιπαρά ςε 
ςυςκευαςία του 1 λίτρου) 

Τεμάχιο 15511000-4 
 

3240      

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο     

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΙΣΤ' ΟΜΑΔΑ : ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (ΒϋΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ) 

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΤΘΣ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΜΕ ΕΔΑ ………………………………………………..……………………………, ΟΔΟΣ…………………………………………………………………….…………………., ΑΙΘΜΟΣ………….……….. 
 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ…………………..………..……, ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΟ……………..……..……………, ΔΙΕΥΘ.ΘΛΕΚ.ΤΑΧΥΔ………………..………………………………………………………….. 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. CPV 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 
 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΦΡΑ 
13% 

ΦΡΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Γάλα φρζςκο (3,5% λιπαρά ςε 
ςυςκευαςία του 1 λίτρου) 

Τεμάχιο 15511000-4 
 

1440 
     

      
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 
    

 

 

 

 

 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

………………………………………………………………./………./2020 

 
ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΙΔΑ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 

 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν  ανακζτουςα αρχι 
ι τον ανακζτοντα φορζα 
Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ 
διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςτο Μζροσ Ι ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει 
χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥΔ. Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 
 
Ρροςωρινόσ αρικμόσ  

  προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: αρικμόσ 
   *+, θμερομθνία *+, ςελίδα *+ 2020-099950 

Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 148-362656 
 
Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα 
είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. 
παραπομπι ςε δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο) 
 
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 
gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ 

ςτο ΚΘΜΔΘΣ+)   www.promitheus.gov.gr /  [20PROC007115311] 
Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ 
με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 

Ταυτότθτα του αγοραςτι 
Επίςθμθ ονομαςία:                   ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει:         064103690 
Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον 

υπάρχει):                                       www.karpenisi.gr 
Ρόλθ:                                              ΚΑΡΕΝΘΣΙ 
Οδόσ και αρικμόσ:                       ΥΔΑΣ 6 
Ταχ. κωδ.:                                      36100 
Αρμόδιοσ επικοινωνίασ:            ΤΟΜΑΑ ΣΩΤΘΙΑ - ΚΕΛΕΣΘ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ 
Τθλζφωνο:                                    22373-50030- 50086 
φαξ:                                                2237350062 

Θλ. ταχ/μείο:                                s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr 
Χϊρα:                                             GR 

 
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
Τίτλοσ:  

Ρρομικεια τροφίμων, ειδϊν παντοπωλείου και φρζςκου 
γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου 
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Καρπενθςίου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του για δφο 
ζτθ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 405.458,69 € με ΦΡΑ 

Σφντομθ περιγραφι: 
Ρρομικεια τροφίμων, ειδϊν παντοπωλείου και φρζςκου γάλακτοσ 
Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου       
που αποδίδεται ςτον φάκελο 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα (εάν 

υπάρχει):                                                                         10129/3.8.2020 

 

Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 

Επωνυμία: 
Οδόσ και αρικμόσ: 
Ταχ. κωδ.: 
Ρόλθ: 
Χϊρα: 
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 
Θλ. ταχ/μείο: 
Τθλζφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 
Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; 
Ναι / Πχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 
% 
Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ 
ανικουν οι ενδιαφερόμενοι εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει 
εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+; 

Απάντθςθ: 
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Ναι / Πχι 
Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον 
ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
- 
Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
- 
Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ 
πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 
- 
Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 
Ναι / Πχι 
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; 
Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 
άλλουσ; 
                       Απάντθςθ: 
                        Ναι / Πχι 
                          Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, 
                           υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα...): 
                           - 
                           Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από 
                               κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ: 
                           - 
                           Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 
                           - 
                      Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
                      Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
                       - 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

Απάντθςθ: 
- 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 5 
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 

Πνομα: 
Επϊνυμο: 
Θμερομθνία γζννθςθσ: 
Τόποσ γζννθςθσ: 
Οδόσ και αρικμόσ: 
Ταχ. κωδ.: 
Ρόλθ: 
Χϊρα: 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχ/μείο: 
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
Βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 
κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 
 

Απάντθςθ: 
                Ναι / Πχι 
 

Πνομα τθσ οντότθτασ 
- 
Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 
- 
Τφποσ ταυτότθτασ 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

 

 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται 
ο οικονομικόσ φορζασ 
Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ;  
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Πνομα τθσ οντότθτασ 
- 
Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 
- 
Τφποσ ταυτότθτασ 
- 

Κωδικοί CPV 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 
 
Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν 
εφαρμογι των λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 

Λόγοσ(-οι) 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Διαφκορά 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 
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Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 

 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
 
Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
 
Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Απάτθ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
 
Ναι / Πχι 
 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν  
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- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

               Ναι / Πχι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 

     Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
 
Λόγοσ(-οι) 
- 
 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
 
Ναι / Πχι 
 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ 
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Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

 

   Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 
 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 
 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

 

  Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
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τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

 

 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
Καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 
Καταβολι φόρων 
 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ; 
 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

 
Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποςό 
 
Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
Ναι / Πχι 

Διευκρινίςτε 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; 
Ναι / Πχι 
 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
Ναι / Πχι 
 
.. 
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 
απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
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- 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο 
και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο 
από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποςό 
 
 
Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
Ναι / Πχι 

Διευκρινίςτε: 

- 

    Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; 
Ναι / Πχι 
 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
 
H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
Ναι / Πχι 
 
.. 
 
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 
απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

 
Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
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επαγγελματικό παράπτωμα 
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ δικαίου; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
 
Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
    - 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναι / Πχι 

 

   Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του κοινωνικοφ δικαίου; 
 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του εργατικοφ δικαίου; 
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Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 Ρτϊχευςθ 
Ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 
 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

 
Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 
Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

   

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ; 
 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 

Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

   Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
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Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 
Tελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

 

 

 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 

 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

 

  Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

 

 

  Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
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Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 

Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ  ςφμβαςθσ 
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

 

 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 
Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ φορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν 
εν λόγω προθγοφμενθ ςφμβαςθ; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

 

Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, 
απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 

Ο οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 21 
Ο οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) 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) ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
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ανακζτοντα φορζα, και δ) 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 ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 
 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
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 προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 
/γνωςτοποίθςθ. 
Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο 
παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 
κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που 
κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο 
παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 
κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που 
κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 23 
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 προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 
/γνωςτοποίθςθ. 
Τεχνικόσ εξοπλιςμόσ και μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και 
λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ: 

Ραρακαλϊ περιγράψτε 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: πιςτοποιθτικά από επίςθμα ινςτιτοφτα ι 
επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ 
Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα 
ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και 
τα οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ; Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά 
μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ 
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Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα 
ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 
ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 
Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά με πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει πιςτοποιθτικά που 
ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά 
μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά με ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει πιςτοποιθτικά που 
ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά 
μζςα μποροφνϋνα προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Λιξθ 
Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει 
ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ 
επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται, 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 
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κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *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+ ι 
β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του 
άρκρου 59 παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να 
αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο 
Μζροσ ΙΙΙ και το Μζροσ IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ για 
τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι. 
 
 
Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 
Θμερομθνία 
 
Τόποσ 
 

Υπογραφι__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ  ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ  
 
 

1.Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 
 
Ονομαςία Τράπεηασ ……………………… 
Κατάςτθμα ………………………… 
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 
ΕΥΩ ……………………………. 

Ρροσ: ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ 
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ με αρικμό ………….. για  ΕΥΩ………………………………… 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των  ΕΥΩ 
………………… (και ολογράφωσ)……………………………… υπζρ τθσ Εταιρείασ………………………………, οδόσ…………………., 
αρικμόσ …, ΤΚ…………………... (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν  (1) …………………………. , (2) 
…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και  εισ ολόκλθρον υπόχρεων 
μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), δια τθν  ςυμμετοχι τθσ εισ τον 
διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………………………….. για τθν προμικεια αντικειμζνων  με κωδικοφσ 
……………………………………ςφμφωνα με τθν αρικ. ……/……… Διακιρυξθ ςασ. 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά  χωρίσ 
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ  μζςα ςε 
τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ  
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με τθν  
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 
 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ 
 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ  
ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ. 
Βεβαιοφται,  υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα  ΝΡΔΔ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει  κακοριςκεί από 
το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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2. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ……………………… 
Κατάςτθμα ………………………… 
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 
ΕΥΩ ……………………………. 
Ρροσ: (ανακζτουςα αρχι) 
 
 
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ με αρικμό ……………….. για  EΥΩ…………………… 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και  
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των  ΕΥΩ ………… 
(και ολογράφωσ) ......………………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ  Εταιρείασ 
……………………………… οδόσ……..……………., αρικμόσ………, ΤΚ……………... (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ  
υπζρ των εταιριϊν (1)…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και  ωσ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ 
προμθκευτϊν), για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτι των όρων τθσ με αρικμό ……………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε 
μαηί ςασ για τθν προμικεια αντικειμζνων με κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ  διακιρυξθσ ……/……) και το 
οποίο ποςόν καλφπτει το 10% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ …………………….ευρϊ αυτισ.  
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά  χωρίσ 
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ  μζςα ςε 
τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ  
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 
 
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ,  οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 
 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα  ΝΡΔΔ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

 ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

ΡΟΣΟΥ ……………………………….. ΜΕ ΦΡΑ 

 

Στο Καρπενιςι ςιμερα ....................., ιμερα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, αφενόσ ο  

Διμοσ Καρπενθςίου, ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτο Καρπενιςι ςτθν δ/νςθ Φδρασ  6 τ.κ 36100 με Α.Φ.Μ. 

998895715  και Δ.Ο.Υ Καρπενθςίου , και εκπροςωπείται νόμιμα από………………………………. και αφετζρου ο/θ κ. 

........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) ι θ εταιρεία ................... με τθν επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), Τ.Κ. 

......, τθλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροςωπείται νόμιμα 

από τον/τθν κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο εξισ 

«ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ εταιρείασ και με το από .............. Ρρακτικό του Δ.Σ. 

(εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε.), ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ , ανατζκθκε  ςτον ανάδοχο 

«.............................» (πλιρθ ςτοιχεία) θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ 

………………... 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, υπογράφουν τθν ςφμβαςθ 

αυτι με τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 

ΑΘΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΙΜΘ 

Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ……………………………………… για τισ ανάγκεσ των 

οργανικϊν μονάδων τθσ ………………………………………..ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί (ςυμπλθρϊνεται 

βάςει τθσ προςφοράσ του αναδόχου).Θ προμικεια κα είναι ςφμφωνθ με τθ τεχνικι προςφορά του αναδόχου ςε 

ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι του προςφορά και τθν αρικμ……/2020 διακιρυξθ   

ΑΘΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 είδθ, κα παραδοκοφν ςτο κτίριο του : 

             

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Καρπενιςι   
ΝΟΜΟΣ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ Αρικ.Ρρωτ.:  
ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
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 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 

 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 

 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο μζχρι τισ ………………….. 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου και μετά 

από ανάλογο γραπτό αίτθμα του …………………………… , με υποχρζωςθ του Ρρομθκευτι να παραδϊςει άμεςα, 

εντόσ των επόμενων - από τθν αποςτολι του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ - ……………. θμερϊν, τα αναγραφόμενα είδθ. 

Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του ανωτζρου χρονικοφ 

διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, 

ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι ςτα γραφεία ι ςτθν αποκικθ κάκε 

Υπθρεςίασ. 

Οποιαδιποτε παραγγελία εκτελείται από τον Ρρομθκευτι μετά από τθν αποςτολι ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ από 

τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ του Τμιματοσ …………………………………………………….. 

Θ λιψθ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ κα επιβεβαιϊνεται από τον Ρρομθκευτι. Το τιμολόγιο ςυνοδευόμενο από τα 

απαραίτθτα ςχετικά κα παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςτο Τμιμα ……………………………… ςτον ….  όροφο του 

κτιρίου όπου ςτεγάηονται οι Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ (………………………). 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται 

θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά και να 

πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 

χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 

αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

ΑΘΟ 3ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

1.Πλεσ οι πλθρωμζσ γίνονται ςε ευρϊ, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

2.Κατά τθν εξόφλθςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει : 
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 α) Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

 β) Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

 γ)………………………………………………… 

3.Κατά τισ πλθρωμζσ κα παρακρατείται από τον Ανάδοχο: 

 α . 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και παρακρατείται από κάκε 

πλθρωμι (αρ.36 παρ.6 ν.4412/16)  

β. 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (αρ.347 Ν.4412/16) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

προ φόρων και κρατιςεων, και παρακρατείται από κάκε πλθρωμι (αρ.350 παρ.3 Ν.4412/16)  

γ. 0,07% (αρ.375 Ν.4412/16) υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων , θ οποία υπόκειται ςε 

τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτοφ), επί του κακαροφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ και  

δ . 4% φόροσ ειςοδιματοσ ( άρκρο 64  παρ 2  Ν. 4172/2013)  

Οι παραπάνω πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται, κάκε μινα, μετά τθν υποβολι: 

 1.του πρακτικοφ οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 

παραλαβισ των  προμθκειϊν.  

2.του τιμολογίου  Ρϊλθςθσ  από τον Ανάδοχο.  

3. εξοφλθτικισ απόδειξθσ του αναδόχου αν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ << Εξοφλικθκε>>  

Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 201.., και 

ςυγκεκριμζνα υπάρχει θ με αρικμ. πρωτ οικ. …………………………απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τθν προμικεια 

«…………………………………………………….».με α/α καταχϊριςθσ ςτο βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ  

ΑΘΟ 4ο: ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να 

παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό 



131 

 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, 

ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 «παραλαβι υλικϊν «και 209 «χρόνοσ παραλαβισ υλικϊν 

»του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 5ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ 

του Διμου . 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν 

ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων αυτοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε τρίτο, με τον τρόπο 

που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των υλικϊν, που 

ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ εκπρόςωπο του 

τον/τθν κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ Αρμόδιασ 

Υπθρεςίασ για τθν οποία γίνεται αυτι θ προμικεια. 

7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί 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.4412/16 

ΑΘΟ 6ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Διμου, θ 

τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ 

Σφμβαςθσ.  
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ΑΘΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 

ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 

από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ, ιτοι από ……………….. και μζχρι τθν παράδοςθ 

του ςυνόλου των υπό προμικεια ειδϊν, θ οποία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο μζχρι ……/……../201... 

ΑΘΟ 10ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΙΣ-ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ  

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 

ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 

του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του 

φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
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4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 11ο   : ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των 

Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που 

δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό ……………… αρμόδια δικαςτιρια. Είναι 

αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ ……………………. του 

Διμου, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

          Ο ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ                                                               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

     

 


