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Σελίδα 3 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Διμοσ Μυκόνου, Δθμοτικό Κατάςτθμα, 
Γιαλόσ-Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Ρόλθ Μφκονοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Τθλζφωνο 2289360119 

Φαξ 2289023350 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ιςιδϊρα Αλεξανδροποφλου 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  ο Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ)  

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

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

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

 

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ   και από τθ διαδικτυακι 
πφλθ του Διμου Μυκόνου www.mykonos.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςθ 
τθσ τιμισ ανά ομάδα θ οποία κα δοκεί ωσ εξισ: 
α)  υπολογιηόμενθ με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα με 
τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ οικείασ Περιφζρειασ για  τισ ομάδεσ : είδθ κρεοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Β’ 
)και   είδθ οπωροπωλείου (μαναβικισ) (ΟΜΑΔΑ Γ’), και 

Β) με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό (%), ςτισ τιμζσ του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το οποίο κα προκφπτει θ χαμθλότερθ 
κακαρι αξία  ανά ομάδα ειδϊν  για τα υπόλοιπα είδθ  τθσ προμικειασ, ιτοι για  τισ ομάδεσ:   είδθ 
παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Αϋ) , ηαχαροπλαςτικισ (ψωμί και αρτοςκευάςματα) (ΟΜΑΔΑ Δ’)  κακϊσ και του 
γάλακτοσ(ΟΜΑΔΑΕϋ) . 
 

 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

mailto:mayor@mykonos.gr
http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mykonos.gr/




 

Σελίδα 4 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των  221.862,06€, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: ο Διμοσ Μυκόνου  και τα Νομικά του Ρρόςωπα.   

Θ  δαπάνθ  για  τθν  εν  λόγω  ςφμβαςθ  βαρφνει  τουσ αντίςτοιχουσ  Κ.Α.  του κάκε φορζα όπωσ 
αναφζρονται  ςτθ  ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ τουσ  των  οικονομικϊν  ετϊν  2018-2019 και 
2020, κι όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ . 

 

Ειδικότερα  

Α) για το Διμο Μυκόνου εκδόκθκε θ με αρικ. 336/2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  του Δθμάρχου 
Μυκόνου με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 80.302,32 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063 των 
οικονομικϊν ετϊν 2018-2019 και 2020 και διατζκθκε ποςό  4.461,24 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063  
οικονομικοφ ζτουσ 2018. Το  υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον αντίςτοιχο ΚΑ των προχπολογιςμϊν  
οικονομικϊν ετϊν 2019 και 2020.    

Β) για το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου εκδόκθκε θ με αρικ. 158/2018 απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του  ΔΣ του ΔΛΤΜ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 5.695,20 
€ ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063 των οικονομικϊν ετϊν 2018-2019 και 2020 και διατζκθκε ποςό  632,80 € ςε 
βάροσ του ΚΑ 20-6063  οικονομικοφ ζτουσ 2018. Το  υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον αντίςτοιχο ΚΑ των 
προχπολογιςμϊν  οικονομικϊν ετϊν 2019 και 2020.   

 Γ) Για τον Π.Α.Κ.Ο (Γ. ΑΞΙΩΣΘ ) εκδόκθκε θ με αρικ. 73/2018 απόφαςθ του Ρροζδρου του ΔΣ με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 130.169,34€ ςε βάροσ των ΚΑ 15-6063, 60-6063, 70-6063, 15-
6654.0002, 15-6654.0003, 15-6654.0004 και 15-6654.0005 των οικονομικϊν ετϊν 2018-2019 και 2020 και 
διατζκθκε ποςό 47,46€ ςε βάροσ του 15-6063,  ποςό 1,58€ ςε βάροσ του ΚΑ 60-6063,  ποςό 1,58€ ςε 
βάροσ του ΚΑ 70-6063, ποςό 500,00€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-6654.0002, ποςό 500,00€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-
6654.0003, ποςό 500,00€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-6654.0004 και ποςό 200,00€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-6654.0005 
οικονομικοφ ζτουσ 2018. Το  υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τουσ αντίςτοιχουσ ΚΑ των προχπολογιςμϊν  
οικονομικϊν ετϊν 2019 και 2020.    

Δ) Σα αιτιματα τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ που διαβίβαςε θ 
Δθμοτικι Επιτροπι Ραιδείασ για τισ ανάγκεσ ςε γάλα των ςχολικϊν μονάδων. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

H παροφςα ςφμβαςθ αφορά α) ςτθν προμικεια τροφίμων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Ραιδικϊν 
Στακμϊν του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Ρολιτιςτικόσ, Ακλθτικόσ,  & Κοινωνικόσ Οργανιςμόσ ‘ΓΕΩΓΙΟΣ 
ΑΞΙΩΤΘΣ’»  (με το διακριτικό τίτλο Ρ.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΘΣ’) για δεκαοκτϊ (18) μινεσ και ζωσ τθσ 
εξαντλιςεωσ του φψουσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ 
διαδικαςία ανάδειξθσ νζου προμθκευτι. 

και β) ςτθν προμικεια γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ των α) εργαηόμενων  ςτο Διμο Μυκόνου β) 
εργαηόμενων  ςτο  ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Ρολιτιςτικόσ, Ακλθτικόσ,  & Κοινωνικόσ Οργανιςμόσ ‘ΓΕΩΓΙΟΣ 
ΑΞΙΩΤΘΣ’» γ) εργαηόμενων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και δ) εργαηόμενων ςτο Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Μυκόνου για δεκαοκτϊ (18) μινεσ και ζωσ τθσ εξαντλιςεωσ του φψουσ του ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανάδειξθσ νζου προμθκευτι. 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  15000000-8, 15511000-3. 

 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι (ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό) μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για μία ι 
περιςςότερεσ ομάδεσ των υπό προμικεια ειδϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςτθν προςφορά τουσ κα 
περιλαμβάνεται το ςφνολο των ειδϊν κάκε ομάδασ. 
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Τα ποςά και οι ποςότθτεσ που αναφζρονται ςτον Ενδεικτικό Ρροχπολογιςμό τθσ μελζτθσ δεν δεςμεφουν 
το Διμο όςον αφορά ςτθν  απορρόφθςθ και διάκεςι τουσ. Θ διάκεςθ και κατανομι των αναφερόμενων 
ποςϊν και ποςοτιτων  ςτον Ενδεικτικό Ρροχπολογιςμό, για τθν προμικεια των τροφίμων και του 
γάλακτοσ, είναι ενδεικτικι και κα γίνεται ςταδιακά και με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του Διμου, οι 
οποίεσ κα εμφανιςτοφν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ των ορίων 
του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. Ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα δεν δεςμεφονται να 
απορροφιςουν το ςφνολο των ποςοτιτων κακϊσ αυτζσ είναι ενδεικτικζσ. Ωςτόςο ο Διμοσ και τα Νομικά 
Ρρόςωπά δφνανται να παρατείνουν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μζχρι εξαντλιςεωσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ και μζχρι τθν ανάδειξθ 
νζου/νζων αναδόχου/ων όπωσ αναφζρεται και ανωτζρω.  

Επίςθσ ο Διμοσ δφναται να προβεί ςτισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ του άρκρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/16  
κι εφόςον ςυντρζχουν οι περιγραφόμενεσ προχποκζςεισ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Α (μελζτθ τθσ υπθρεςίασ) και ειδικότερα ςτο Τεφχοσ τθσ  Τεχνικισ  Ρεριγραφισ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ  
που  αποτελοφν  αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  τουσ όρουσ τθσ οποίασ ο ανάδοχοσ 
αποδζχεται πλιρωσ και  ανεπιφφλακτα  .  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

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

 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 Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

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

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

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

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

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

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

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

 Σου ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 

Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 

αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ -Ρυκμίςεισ για τον 
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εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν 

αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 

ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και 

άλλεσ διατάξεισ.” 
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

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

 Σο άρκρο 4 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 240 Αϋ/12-12-2012 
ςφμφωνα με το οποίο «θ διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν-χορθγθτϊν, για προμικειεσ 
τροφίμων και λοιπϊν αναλϊςιμων ειδϊν παντοπωλείου, για τισ ανάγκεσ των Διμων, των 
Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, πραγματοποιείται εφεξισ από τουσ οικείουσ 
Διμουσ», ‘όπωσ κυρϊκθκε και ιςχφει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4111/2013 

 Σθν υπ’ αρικμό εγκ. 3 με αρικμό πρωτ. 11543/26-3-2013 τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του 
ΤΠ.Ε. για τθν «Ανάδειξθ προμθκευτϊν –χορθγθτϊν προμθκειϊν του Διμων, των Ιδρυμάτων και 
όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, των Περιφερειϊν, των Ιδρυμάτων και των νομικϊν τουσ 
προςϊπων κακϊσ και των ςυνδζςμων ΟΣΕ Α’ &Β’ βακμοφ 

 Σθ διάταξθ του άρκρου 7 τθσ υπϋαρ. 88555/3293/04-10-1988 ΚΤΑ «Τγιεινι και αςφάλεια 
προςωπικοφ του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΣΑ» που κυρϊκθκε με το άρκρο 39 του 
Ν.1836/1989 

 Σθν υπϋαρικμ. 53361/2-10-2006 ΚΤΑ (ΦΕΚ 1503 Βϋ11-10-2006) «Παροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΣΑ και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ», ςφμφωνα με τθν οποία 
παρζχεται 1 λίτρο φρζςκο γάλα ςε θμεριςια βάςθ ςτουσ εργαηομζνουσ των ΟΣΑ 

 Σθν υπϋαρικμ. ΣΣ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323 Βϋ/30-07-2007) «Σροποποίθςθ τθσ υπϋαρικμ. 
53361/02-10-2006 ΚΤΑ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των 
ΟΣΑ και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ», ςφμφωνα με τθν οποία ςε περίπτωςθ αντικειμενικισ 
αδυναμίασ των ΟΣΑ αϋβακμοφ να χορθγιςουν 1 λίτρο φρζςκο γάλα, χορθγείται ίςθ ποςότθτα 
γάλακτοσ μακράσ διαρκείασ ι τφπου ΕΒΑΠΟΡΕ 

 Σθν υπϋαρικμ. 31119/19-05-2008 ΚΤΑ (ΦΕΚ 990 Βϋ/28-05-2008) «Σροποποίθςθ τθσ υπϋαρικμ. 
53361/02-10-2006 ΚΤΑ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των 
ΟΣΑ και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ 
 

 Τθν υπ’ αρικ. 34/2018 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

 Του με ΑΔΑΜ 18REQ003954044 2018-11-05 καταχωρθκζντοσ  ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ  

αιτιματοσ  του Διμου Μυκόνου για τθν προμικεια γάλακτοσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 

 Του με ΑΔΑΜ 18REQ003887995 2018-10-24 καταχωρθκζντοσ  ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ  

αιτιματοσ  του Δ.Λ.Τ.Μ. για τθν προμικεια γάλακτοσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 

 Του με ΑΔΑΜ 18REQ004015569 2018-11-16 καταχωρθκζντοσ  ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ  

αιτιματοσ  του Ρ.Α.Κ.Ο. ‘Γ. Αξιϊτθσ’ για τθν προμικεια γάλακτοσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 

 Του με ΑΔΑΜ 18REQ004017412 2018-11-16 καταχωρθκζντοσ  ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ  

αιτιματοσ  του Ρ.Α.Κ.Ο. ‘Γ. Αξιϊτθσ’ για τθν προμικεια τροφίμων των Ραιδικϊν Στακμϊν 

 Σων αιτθμάτων τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ που διαβίβαςε 
θ Δθμοτικι Επιτροπι Ραιδείασ για τισ ανάγκεσ ςε γάλα των ςχολικϊν μονάδων. 

 Τθν με αρικ. 336/2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  του Δθμάρχου Μυκόνου με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 80.302,32 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063 των οικονομικϊν ετϊν 
2018-2019 και 2020 και διατζκθκε ποςό  4.461,24 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063  οικονομικοφ ζτουσ 
2018.  
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 Τθν με αρικ. 158/2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του  ΔΣ του ΔΛΤΜ με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 5.695,20 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063 των οικονομικϊν 
ετϊν 2018-2019 και 2020 και διατζκθκε ποςό  632,80 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063  οικονομικοφ 
ζτουσ 2018. 

 Τθν με αρικ. 73/2018 απόφαςθ του Ρροζδρου του ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ 
ποςοφ 130.169,34€ ςε βάροσ των ΚΑ 15-6063, 60-6063, 70-6063, 15-6654.0002, 15-6654.0003, 15-
6654.0004 και 15-6654.0005 των οικονομικϊν ετϊν 2018-2019 και 2020 και διατζκθκε ποςό 
47,46€ ςε βάροσ του 15-6063,  ποςό 1,58€ ςε βάροσ του ΚΑ 60-6063,  ποςό 1,58€ ςε βάροσ του ΚΑ 
70-6063, ποςό 500,00€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-6654.0002, ποςό 500,00€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-
6654.0003, ποςό 500,00€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-6654.0004 και ποςό 200,00€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-
6654.0005 οικονομικοφ ζτουσ 2018 (ΑΑΥ 116/2018, 117/2018, 118/2018, 119/2018, 120/2018, 
121/2018, 122/2018).  

 Τθν με αρικ. 16/2018 (ΑΔΑ: Ψ2Θ4ΩΚΚ – 48Β) απόφαςθ τθσ Ο.Ε. με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ 

επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του. 

 Τθν με αρικ. 143/2018 (ΑΔΑ: ΨΞΧΩΚΚ – 8ΜΩ) απόφαςθ τθσ Ο.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκε θ  

μελζτθ, και θ κατάρτιςθ των όρων τθσ προκιρυξθσ. 

 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. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΘ 
ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΣΘ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΠΤΛΘ 
ΣΟΤ Ε..Θ.ΔΘ.. 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & 
ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΘ 
ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακι Ρφλθ 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

07/12/2018 
07/12/2018 και 

ϊρα 13:00 
14/01/2019 και 

ϊρα 13:00 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  
http://www.promitheus.gov.gr,  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται  ςτον Ελλθνικό Τοπικό  Τφπο.  

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

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.mykonos.gr   

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τον ανάδοχο.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
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 τουσ1  

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

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

 

 

                                                           

1 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mykonos.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ, ιτοι τθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ  (ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμόσ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ – ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, τεχνικι ζκκεςθ,  Γενικι 
Συγγραφι υποχρεϊςεων) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ . 

 το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

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

 Το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του αναδόχου  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι  το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  
ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο.  Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν2. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα   

                                                           
2
 Άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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)3. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 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. 4.  

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 μποροφν να 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.5  

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

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 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 προςφορϊν6, 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.  

                                                           

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

4 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
5 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
6
 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
ζχουν ωσ αντικείμενο εργαςιϊν  τθν εμπορία και διακίνθςθ τροφίμων όπωσ τα υπό προμικεια είδθ και 
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 μορφι7 για τθν υποβολι προςφοράσ.  

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο8 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε  ποςοςτό 
2% τθσ αξίασ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ τθσ ομάδασ ι των ομάδων ειδϊν για τα 
οποία ςυμμετζχει. 

Για να μπορεί να ελεγχκεί θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, κα ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ 
του ςυμμετζχοντα ςτθν οποία κα αναφζρονται αναλυτικά οι ομάδεσ των υπό προμικεια ειδϊν για τισ 
οποίεσ κατακζτει προςφορά, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ του Διμου, θ οποία 
κα κατατίκεται μαηί με τθν εγγυθτικι επιςτολι εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

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

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

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

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

                                                           
7
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

8
 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ9  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ10 :  

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 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

                                                           
9
 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016 

10
 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  
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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 Συμβουλίου11. 

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 12 

2.2.3.2. τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ13.  

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.  

Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων 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. 

 

                                                           

11 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

12 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
13 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

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

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

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

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

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

2.2.3.5. 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. 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο14  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
ζχουν ωσ αντικείμενο εργαςιϊν τθν εμπορία και διακίνθςθ τροφίμων όπωσ τα υπό προμικεια είδθ .  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 

                                                           
14

 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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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 και καλοφνται να προςκομίςουν: 

 Πιςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου, με πιςτοποίθςθ τθσ 
εγγραφισ για το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από δθμόςια αρχι, 
που να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν. 

2.2.5 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν: 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν: 

 Βεβαίωςθ φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνων κριςίμων ςθμείων 
ελζγχου (HACCP) από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ι από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ για όςα εκ 
των υπό προμικεια ειδϊν προβλζπεται θ εν λόγω πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ . Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι παραγωγόσ, 
πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ HACCP του 
παραγωγοφ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 

2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

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

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΤ  (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΘ) και 
επικουρικά και ςφμφωνα με τθν με αρικμ.23/2018 Κατευκυντιριασ Οδθγίασ  τθσ ωσ άνω Αρχισ κακϊσ 
και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 79Α του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.  

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

 ΘΜΕΙΩΝΕΣΑΙ: Oι οικονομικοί φορείσ πρζπει να ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV 
χωρίσ να υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV του ΣΕΤΔ.  

ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ 

Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:  

Σε όλερ ηιρ πεπιπηώζειρ, όπος πεπιζζόηεπα από ένα θςζικά ππόζυπα είναι μέλη ηος διοικηηικού, 

διεςθςνηικού ή εποπηικού οπγάνος ενόρ οικονομικού θοπέα ή έσοςν εξοςζία εκπποζώπηζηρ, λήτηρ 

αποθάζευν ή ελέγσος ζε αςηό, ςποβάλλεηαι ένα Τςποποιημένο Ένηςπο Υπεύθςνηρ Δήλυζηρ (ΤΕΥΔ), 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ηο οποίο ςπογπάθεηαι, ηο οποίο είναι δςναηό να θέπει μόνο ηην ςπογπαθή ηος καηά πεπίπηυζη 

εκπποζώπος ηος οικονομικού θοπέα υρ πποκαηαπκηική απόδειξη ηυν λόγυν αποκλειζμού ηος άπθπος 

2.2.3.1 ηηρ παπούζαρ για ηο ζύνολο ηυν θςζικών πποζώπυν πος είναι μέλη ηος διοικηηικού, 

διεςθςνηικού ή εποπηικού οπγάνος ηος ή έσοςν εξοςζία εκπποζώπηζηρ, λήτηρ αποθάζευν ή ελέγσος 

ζε αςηόν.  

Ωρ εκππόζυπορ ηος οικονομικού θοπέα νοείηαι ο νόμιμορ εκππόζυπορ αςηού, όπυρ πποκύπηει από ηο 

ιζσύον καηαζηαηικό ή ηο ππακηικό εκπποζώπηζήρ ηος καηά ηο σπόνο ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ ή ηο 

απμοδίυρ εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο να εκπποζυπεί ηον οικονομικό θοπέα για διαδικαζίερ 

ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 

Στην περίπτωση σποβολής προσυοράς από ένωση οικονομικών υορέων, το Τσποποιημένο Έντσπο 

Υπεύθσνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), σποβάλλεται τωριστά από κάθε μέλος της ένωσης 

 

2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201615. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, 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 (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.5)16. 

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 2.2.3.317. 

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

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν18. 

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  
εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου από τθν κοινοποίθςθ  τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του προςωρινοφ 
μειοδότθ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ  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.  

                                                           
15

 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
16

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
17

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 

18
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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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  

Ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

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

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

β1) για τθν  Ραράγραφο  2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ,  Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ,  εκδόςεωσ μετά  από τθν κοινοποίθςθ  τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του 
προςωρινοφ μειοδότθ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

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

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

 

β2) για τθν  Ραράγραφο 2.2.3.2 Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ από το οποίο να προκφπτει ότι   κατά τθν θμερομθνία προςκόμιςθσ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ  είναι  φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ  

Επιπλζον πζραν των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.3.2  απαιτείται 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 

γ) για τθν  Παράγραφο 2.2.3.2γ (περίπτωςθ γ` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/16 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει),  πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, 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 ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ 

 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
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Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. Τπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ, που να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 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.19 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο από το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά τουσ, τόςο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,  όςο και κατά 
τθν θμζρα υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Βεβαίωςθ φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνων κριςίμων ςθμείων 
ελζγχου (HACCP) από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ι από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ για όςα εκ 
των υπό προμικεια ειδϊν προβλζπεται θ εν λόγω πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ . ε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι παραγωγόσ, 
πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ HACCP του 
παραγωγοφ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ 
 

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 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 
  

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, για 
τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ 
δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.20 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο  ανάκεςθσ είναι θ  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςθ  
τθσ τιμισ ανά ομάδα θ οποία κα δοκεί ωσ εξισ: 
α)  υπολογιηόμενθ με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα με 
τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ οικείασ Περιφζρειασ για  τισ ομάδεσ : είδθ κρεοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Β’ 
)και   είδθ οπωροπωλείου (μαναβικισ) (ΟΜΑΔΑ Γ’), και 

 

Β) με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό (%), ςτισ τιμζσ του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το οποίο κα προκφπτει θ χαμθλότερθ 
κακαρι αξία  ανά ομάδα ειδϊν  για τα υπόλοιπα είδθ  τθσ προμικειασ, ιτοι για  τισ ομάδεσ:   είδθ 
παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Αϋ) , ηαχαροπλαςτικισ (ψωμί και αρτοςκευάςματα) (ΟΜΑΔΑ Δ’)  κακϊσ και του 
γάλακτοσ(ΟΜΑΔΑΕϋ) . 
 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ21. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

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 
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 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Θ.ΔΘ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (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 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ22. 

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

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά» 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 Προςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
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 ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
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Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

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

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

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν23: 

Α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 
79 του ν. 4412/201624, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ 
μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Διακιρυξθσ (Παράρτθμα ΙΙΙ) 

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

Β) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ μαηί με τθν υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ςυμμετοχι του ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.2.1 

Γ) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνει ότι:  

 Oτι ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των 

ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 

 Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που 

κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ 

 Αναλαμβάνει να παραδίδει τα υπό προμικεια είδθ  τμθματικά κατά περίπτωςθ και όπωσ 

προβλζπεται ςτθν   μελζτθ τθσ υπθρεςίασ ςτο χϊρο/χϊρουσ  που κα υποδειχκεί/οφν  

 Το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 

 ΔΙΕΤΚΡΚΝΙΘ:  

‘Οςον αφορά τισ Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ:  

Πταν ο υποψιφιοσ πάροχοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ενεργεί ωσ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα 
εταιρείασ και υπογραφι). 
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 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
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 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
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Οι Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από μζλοσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα υπογραφισ και εκπροςϊπθςθσ, 
επομζνωσ κα ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ και κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν 
εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι). 

Οι Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ υπογραφισ 
τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.). 

 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Παραρτιματοσ  
I τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ  πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Παράρτθμα 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν 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 το θλεκτρονικό αρχείο pdf.. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ του). 
Εκτόσ των ανωτζρω κα πρζπει να υποβλθκεί και τεχνικι προςφορά (επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό 
αρχείο .pdf), βάςει των απαιτιςεων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ, θ 
οποία προκειμζνου να είναι άμεςα αξιολογιςιμθ, πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τον τρόπο, τθν 
τάξθ, τθν αρίκμθςθ και τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ» 
τθσ μελζτθσ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.   

 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ, με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 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 ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με δφο  (2) δεκαδικά ψθφία 
(αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν τιμι 
αναφοράσ για το κάκε τμιμα (ομάδα ειδϊν). 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί 
ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι προςφζροντεσ  πλζον τθσ ςυμπλιρωςθσ 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ τουσ  ςτο ςφςτθμα υποχρεοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςουν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο το υπόδειγμα 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Παραρτιματοσ IΙ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 
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Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να προςφζρουν όλα τα είδθ μίασ ι περιςςοτζρων ομάδων. Δεν γίνονται 
δεκτζσ προςφορζσ για τα επιμζρουσ είδθ μιασ ομάδασ. 

Για τα είδθ των ομάδων Αϋ, Δϋ και Εϋ όπου μειοδότθσ αναδεικνφεται ο προςφζρων τθν χαμθλότερθ τιμι 
μετά από εφαρμογι ενιαίου ποςοςτοφ κετικισ ζκπτωςθσ για όλα τα είδθ τθσ εκάςτοτε ομάδασ επί των 
τιμϊν του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του 
ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι που προκφπτει ανά 
προςφερόμενθ ομάδα, μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ κετικισ ζκπτωςθσ που προςφζρουν ανά 
ομάδα προϊόντων από τθν τιμι αναφοράσ τουσ όπωσ αυτι δίδεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ 
μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ. 

Για τα είδθ των ομάδων Β, & Γϋ ςτισ οποίεσ μειοδότθσ αναδεικνφεται ο προςφζρων το μεγαλφτερο ενιαίο 
ποςοςτό κετικισ ζκπτωςθσ για όλα τα είδθ τθσ εκάςτοτε ομάδασ επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ όπωσ αυτι 
ανακοινϊνεται μζςω των δελτίων πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά 
τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα με τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ τθν εκάςτοτε 
θμζρα παράδοςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ, λόγω του 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 κα ςυμπλθρϊςουν 
ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με δφο (2) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ 
του ποςοςτοφ τθσ ενιαίασ ζκπτωςθσ που προςφζρουν ανά ομάδα ειδϊν από τθν Σιμι Αναφοράσ, όπωσ 
αυτι δίδεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

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  

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 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ25   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120 
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

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

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

                                                           
25

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

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

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10.00πμ 

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

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

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

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

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

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

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

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μία απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ. 

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

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι  (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.4.2. 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 τθσ 
παραγράφου  2.2.4. 

 

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

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

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

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

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

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

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
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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 2.2.5 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

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

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του26.  

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

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

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

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

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

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

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .27 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ28 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

 

                                                           

26 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
27 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
28 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ 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 παράλειψθσ29. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά30 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 πιςτοποιθτικϊν31 

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

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

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

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

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

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

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
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 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
30

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

31
 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)”. 
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απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ32. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ33. 

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. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

                                                           
32

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
33

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

34
 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

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% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ 
αξίασ τθσ ομάδασ ι των ομάδων των προςφερόμενων ειδϊν, 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 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 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 τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται 
μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου 
ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

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

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

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

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

Θ πλθρωμι κα γίνεται με χρθματικό ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν τμθματικι παραλαβι των 
τροφίμων και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα 
και καταλλθλότθτα αυτϊν. 

Επειδι θ παράδοςθ των τροφίμων είναι τμθματικι, κα εκδίδεται τιμολόγιο του προμθκευτι είτε αμζςωσ 
μετά τθν παράδοςθ τθσ κάκε φορά ποςότθτασ, είτε το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν. 

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

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

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

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

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

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

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

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Θ προμικεια των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά ϊςτε να μπορεί να προμθκεφεται ο Διμοσ Μυκόνου 
τθν ποςότθτα που απαιτείται κάκε φορά εντόσ του τρζχοντοσ ζτουσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) θμερϊν, 
να εφοδιάςει τθν Υπθρεςία με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των τροφίμων/ γάλακτοσ. 

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

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

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

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

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

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

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των ειδϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτον κακοριςμζνο από τθ ςφμβαςθ χρόνο. Ορίηεται ωσ χρόνοσ παράδοςθσ ο προβλεπόμενοσ 
ςφμφωνα με τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ και τθν παράγραφο 6.1.1. τθσ 
παροφςθσ. 

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. Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.35 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Πλα τα είδθ κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. 

 Τα χορθγοφμενα είδθ κα είναι κατά προτίμθςθ ελλθνικισ παραγωγισ ι προζλευςθσ Ε.Ε.. Θ μεταφορά 
τουσ κα γίνεται με μεταφορικά μζςα κακαρά και απολυμαςμζνα. Τα προϊόντα και θ διακίνθςι τουσ κα 
είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων 
κοινισ χριςθσ, τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ, υγειονομικζσ και κοινοτικζσ διατάξεισ κακϊσ και τουσ 
Κανονιςμοφσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τροφίμων.  

 

Οι προμθκευτζσ οφείλουν να εφαρμόηουν και να διατθροφν μία μόνιμθ διαδικαςία για τθν υγιεινι των 
τροφίμων θ οποία υλοποιείται ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ςυςτιματοσ Ανάλυςθσ Κινδφνων και 
Κριςίμων θμείων Ελζγχου (HACCP). 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ πρζπει οπωςδιποτε να ζχει υπόψθ του ότι τα προσ προμικεια είδθ κα 
πλθροφν απαραίτθτα τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των 
τροφίμων κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα 
τροφίμων για ζλεγχο ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ ωσ επίςθσ και να προβαίνει ςτθ διενζργεια ελζγχου 
μζςω ΕΛ.Ο.Τ κλπ για τθ διαπίςτωςθ τιρθςθσ εκ μζρουσ του αναδόχου προμθκευτι ςυςτιματοσ HACCP. 

 

6.3.2. 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. 

6.3.3. 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 

                                                           
35

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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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. 

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

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

                                                                                                   ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Μειέηε  

 

        

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

               ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ             

  

 

                            ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΑΡ. 34/2018 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΣΑΘΜΨΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΨΝΤΜΙΑ 
«Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΨΣΗ’» ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΦΝΙΚΟ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑΟΚΣΨ 
(18) ΜΗΝΕ 

 

         ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

     

H παρούσα μελέτη αφορά α) στην προμήθεια τροφίμων  για την κάλυψη των αναγκών των 
Παιδικών ταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός 
Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟) 
και β) στην προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου και των 
νομικών προσώπων για δεκαοκτώ (18) μήνες και έως της εξαντλήσεως του ύψους του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης 
νέου προμηθευτή. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας για τους Παιδικούς ταθμούς του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το διακριτικό 
τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟  ανέρχεται  στο ποσό των 126.752,22€ 

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α και θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς  του  προϋπολογισμού 
του ΚΑ: 15-6654.0002 ποσό 74.182,06€, ΚΑ: 15-6654.0003 ποσό 20.195,93€, ΚΑ: 15-6654.0004 ποσό 

22.833,63€, ΚΑ: 15-6654.0005 ποσό 9.540,60€, για τα έτη 2018, 2019 και 2020 όπως αναλυτικά 
αναφέρονται κατωτέρω. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες των α) 
εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου β) εργαζόμενων  στο  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, 
Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟», γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό 
Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου  και δ) εργαζομένων στις σχολικές μονάδες μέσω των σχολικών 
επιτροπών ανέρχεται στο ποσό των 95.109,84€ και θα βαρύνει τους οικείους ΚΑ του Δήμου  των 
νομικών προσώπων ως εξής : Δήμος Μυκόνου: ΚΑ:  20-6063  ποσό: 80.302,32€, Π.Α.& Κ.Ο. 
„ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟: ΚΑ: 60-6063 ποσό: 569,52€, ΚΑ: 15-6063 ποσό: 1.139,04€, ΚΑ: 70-6063 

ποσό: 1.708,56€, Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου:  ΚΑ: 20-6063 ποσό: 5.695,20€ για τα έτη 
2018, 2019 και 2020. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 221.862,06€ ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ.  

Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις κάτωθι ομάδες :  

ΟΜΑΔΑ Α’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0002, ΠΟΟΤ 74.182,06€ 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ  

 

Α/Α 
1.α ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

Ε ΕΤΡΨ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Ε ΕΤΡΨ 

 

ΥΠΑ % 

1 Αλάτι υσκ.750 γρ. 105 3,90 409,5 24 

2 Αλάτι ψιλό / χοντρό kgr υσκ. 
1000γρ. 

15 1,20 18 24 

3 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις υσκ. 1 Kg 60 1,90 114 13 

4 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο 
του 

υσκ. 500 γρ. 270 1,40 378 13 

5 Αμμωνία Υακελ. 8 1,00 8 24 

6 Αυγά  μεσαία  6άδα 750 1,40 1050 13 

7 Βανίλια σε σκόνη υσκ. 5 
τεμ.x3γρ 

30 1,05 31,5 24 

8 Βασιλικός υσκ. 20 γρ. 6 1,90 11,4 24 

9 Βρώμη ΚΟΤΑΚΕΡ υσκ. 
1000γρ. 

23 4,10 94,3 13 

10 Γάλα τύπου Family 1.5% Σεμ. 1,5lt 750 2,90 2175 13 

11 Γαρίφαλο τριμ. υσκ.30 γρ. 6 2,20 13,2 24 

12 Γιαούρτι στραγγιστό με 2% 
λιπαρά 

υσκ. 1Kg 750 4,90 3675 13 

13 Γίγαντες κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης 
πιστοποιημένοι σε 
συσκευασία 

 

 

500 γρ. 90 6,80 612 13 

14 Δεντρολίβανο υσκ. 35γρ. 3 1,495 4,485 24 

15 Δάφνη υσκ. 20 γρ. 6 1,80 10,8 24 

16 

 

Δυόσμος 

 

υσκ. 30γρ. 9 1,90 17,1 24 
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17 Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο, κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης 

υσκ  5 λιτ 150 29,65 4447,5 13 

18 Ελιές Καλαμών 
εκπυρηνωμένες 

υσκ. 1Kg 30 9,00 270 13 

19 Ελιές μαύρες πάστα υσκ. 135 γρ. 180 3,90 702 24 

20 Ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική υσκ 1 Kg. 135 1,20 162 24 

21 Ζάχαρη άχνη υσκ. 400 γρ. 15 1,20 18 24 

22 Ζυμαρικά - Πάστες υσκ. 500 γρ. 2250 1,60 3600 13 

23 Ζυμαρικά – Φυλοπίτες 
κοντές 

υσκ. 500 γρ. 60 2,50 150 13 

24 Ηλιόσπορος ψίχα  κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένος 

υσκ. 1 Kg 6 4,40 26,4 24 

25 Κακάο υσκ. 125 γρ. 45 2,80 126 24 

26 Κανέλλα ξυλάκια υσκ. 50 γρ. 75 2,20 165 24 

27 Κανέλλα τριμμένη υσκ. 50 γρ. 45 1,80 81 24 

28 Καραμέλες μικρές ζελέ 

 

υσκ 500 γρ. 

 

150 5,80 870 24 

29 Κάρυ 

 

υσκ. 30 γρ. 

 

6 2,50 

 

15 24 

30 Καρυδόψιχα χύμα, 
φρέσκιας εσοδείας,  κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ 1 Kg 15 18,30 274,5 24 

31 Κινόα υσκ. 500 γρ. 30 6,50 195 24 

32 Κορν φλέικς υσκ. 500 γρ. 225 5,90 1327,5 24 

33 Κρέμες βανίλια ή σοκολάτα υσκ. Υακελ. 600 0,80 480 24 

34 Κρόκος Κοζάνης υσκ. 1 γρ. 23 7,00 161 24 

35 Κύμινο υσκ. 25 γρ. 6 2,80 16,8 24 

36 Λιναρόσπορος υσκ. 500 γρ. 15 4,50 67,5 24 

37 Μαγιά Ξερή υσκ. 3τεμ. 15 1,90 28,5 24 
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38 Μαργαρίνη τύπου  Soft υσκ. 500 γρ. 90 3,60 324 24 

39 Μαρμελάδα κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης(διάφορες) 

υσκ. 500 γρ. 120 4,40 528 24 

40 Μέλι Θυμαρίσιο υσκ. 1 Kg 90 19,80 1782 13 

41 Μοσχοκάρυδο 

 

 

υσκ. 30γρ. 6 3,90 23,4 24 

42 Μπαχάρι τριμμένο υσκ. 30γρ. 6 2,50 15 24 

43 Μπέικιν πάουντερ Υακ. 20 
γρ.χ3 

38 1,00 38 24 

44 Μπισκότα τύπου Μιράντα, 
ολικής αλέσεως 

υσκ. 250 γρ. 90 2,00 180 24 

45 Μπισκότα τύπου Πτι - 
Μπερ, ολικής αλέσεως 

υσκ. 225 γρ. 90 1,80 162 24 

46 Νερά εμφιαλωμένα1,5 lt 

 

Κιβ.6 
φιαλών 1,5lt  

 

6000  2,20 13200 13 

47 Ντομάτα πελτές, ελληνικής 
προέλευσης 

υσκ. 400 γρ. 75 2,40 180 24 

48 Ντομάτα τύπου 
πουμαρό/κονκασε/ντομάτα 
τρίφτη 

υσκ. 500 γρ. 1500 1,20 1800 24 

49 Ξύδι Υιάλη 2l 30 4,90 147 24 

50 Πιπέρι τριμμένο υσκ. 100 γρ. 30 3,70 111 24 

51 Ρεβύθια πιστοποιημένα, 
κατά προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

υσκ. 500 γρ. 300 3,20 960 13 

52 Ρίγανη υσκ. 150 γρ. 23 2,90 66,7 24 

53 Ρύζι γλασέ πιστοποιημένο, 
κατά προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

 

υσκ. 500 γρ. 750 2,60 1950 13 

54 Ρύζι κίτρινο για πιλάφι 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

 

υσκ. 500 γρ. 750 2,40 1800 13 
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55 Ρύζι καρολίνα 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

 

υσκ. 500 γρ. 180 2,70 486 13 

56 οκολάτα κουβερτούρα 
νιφάδες  

  

υσκ.100 γρ. 30 3,00 90 24 

57 οκολατάκια υγείας μίνι υσκ.450 γρ. 75 7,30 547,5 24 

58 όδα φαγητού υσκ.380 γρ. 9 3,00 27 24 

59 ουσάμι 

 

υσκ.100 γρ. 

 

6 1,70 10,2 24 

60 ταφίδα ξανθιά κορινθιακή, 
ελληνικής 

προέλευσης, πιστοποιημένη 

 

υσκ. 1kg 30 8,50 255 13 

61 ταφίδα μαύρη, ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

 

 

υσκ. 1kg 

 

6 9,20 

 

             9,20 

 

55,2 13 

62 Μπαχάρι  υσκ. 30 γρ. 9 2,50 22,5 24 

63 Σαχίνι ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένο, 
100% σουσάμι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προελεύσεως 

υσκ.1000 
γρ. 

30 13,50 405 24 

64 Συρί  Gouda Kg 105 9,20 966 13 

65 Συρί ανθότυρο / μυζήθρα 
νωπή γλυκιά 

Kg 90 8,80 792 13 

66 Συρί μυζήθρα ξερή τριμμένη Kg 75 8,40 630 13 

67 Συρί Κασέρι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 10% λιπαρά 

Kg 75 14,80 1110 13 

68 Συρί κεφαλοτύρι κατά 
προτίμηση ελληνικό 
τριμμένο 

Kg 105 10,80 1134 13 

69 Συρί φέτα εγχώρια Kg 

 

450 11,20 5040 13 
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70 Υακές μέτριες 
πιστοποιημένες, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

 

υσκ. 500 γρ. 360 2,90 1044 13 

71 Υασόλια μέτρια, 
πιστοποιημένα, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

υσκ. 500 γρ. 300 4,70 1410 13 

72 Υρυγανιά σικάλεως υσκ. 4 τεμ. 75 2,30 172,5 24 

73 Φαλβάς βανίλια ή με κακάο 1000γρ 45 12,80 576 24 

74 Φαμομήλι  υσκ. 30γρ. 15 1,50 22,5 24 

75 Φυμός Λεμόνι φυσικός υσκ. 330ml 30 1,20 36 24 

76 Χωμί τοστ ολικής αλέσεως ή 
σικάλεως 

υσκ. 370 γρ. 450 2,90 1305 24 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

49.180,00 

 

 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

12.029,485  

    ΥΠΑ (13%) 6.393,40 

 

5693,9958 

 

 

    ΥΠΑ (24%) 2.887,076 

 

 

 

 

 

 

 

   ΤΝΟΛΟ 1 70.489,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            
 

 

 

  
1.β ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ   

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣ. 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΨ  

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ % 

77 

Αναψυκτικό 
πορτοκαλάδα με 
ανθρακικό 1,5l 

κιβ. 6 τεμ   20 15,50  310,00  24 

78 
Υυσικός χυμός 
βύσσινο 1lt. 

12 τεμ  35 26,40  924,00  24 

79 
Υυσικός χυμός 
πορτοκάλι 1lt. 

12 τεμ     35  28,80  1.008,00  24 

        ΤΝΟΛΟ  2.242,00   

        ΥΠΑ (24%) 538,08    

        ΤΝΟΛΟ 2  2.780,08   
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80 Καλαμάκια  100τεμ   15  1,80 27,00  24 

81 
Καλαμάκια ξύλινα 
για σουβλάκια 

100 
τεμ. 

 10  2,40  24,00 24 

82 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 
γκαζάκια τύπου El 
Greco  

450γρ.   15  7,10  106,50 24 

83 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 
γκαζάκια μικρά 
κλασσικά 

260γρ.  15  1,50  22,50 24 

84 
Πλαστικά 
κουτάλια μικρά 

10 τεμ   50  0,60  30,00 24 

85 
Πλαστικά 
πηρούνια μικρά 

10τεμ   50  0,60  30,00 24 

86 Πλαστικά πιάτα  10τεμ   50  1,80  90,00 24 

87 Πλαστικά ποτήρια  50 τεμ   200  1,30  260,00 24 

88 

υσκευή 
υγραερίου  τύπου 
El Greco 

ΣΕΜ 
450 γρ. 

 3  48,50  145,50 24 

        ΤΝΟΛΟ  735,50   

        ΥΠΑ (24%)  176,52   

        ΤΝΟΛΟ 3  912,02   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ (1.α + 1.β):  74.182,06 ΕΤΡΨ 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0003 ΠΟΟΤ 20.195,93€ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ  
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 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (2.α+ 2.β +2.γ): 20.195,93 ΕΤΡΨ 

 

 

 

 

 

                                

A/A 

  2.α    ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Μοζταρίζιος κιμάς Νωπός καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 6,50 2.437,5 

2 Πονηίκι Μόζτοσ Νωπό  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 8,50 3.187,5 

3 Κοηόποσλο Νωπό Τεματιζμένο  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
825 3,10 2.557,5 

    ΤΝΟΛΟ 8.182,50 

    Φ.Π.Α. (13%) 1.063,73 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 9.246,23 

A/A 2.β ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ 
(θαηεςπγκέλα ςάξηα) 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Ψάρι Πέρκα θιλέηο Kg 450 8,70 3.915 

2 Καλαμαράκια Kg 180 4,00 720 

3 Χηαπόδι Kg 180 15,00 2700 

    ΤΝΟΛΟ 7.335 

    Φ.Π.Α. (13%) 953,55 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 8.288,55 

A/A 2.γ ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ 
(θαηεςπγκέλα ιαραληθά) 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Αρακάς    ζσζκ. 1000gr Τεμ. 225 2,37 533,25 

2 Ανάμεικηα  ζσζκ. 1000gr Τεμ. 75 2,15 161,25 

3 Καλαμπόκι  ζσζκ. 1000gr Τεμ. 150 2,43 364,5 

4 Σπανάκι   ζσζκ. 1000gr Τεμ. 300 2,49 747 

5 Φαζολάκια  ζηρογ.  ζσζκ.1000gr Τεμ. 225 2,44 549 

    ΤΝΟΛΟ 2.355,00 

    Φ.Π.Α. (13%) 306,15 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 2.661,15 
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ΟΜΑΔΑ Γ’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΚΑ :15-6654.0004 ΠΟΟΤ 22.833,63€ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ  

Α/Α   3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

 Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

1 Αγγούρια Σεμ. 900 1,10 990 

2 Ακτινίδια Kg 150 1,75 262,5 

3 Άνηθος Σεμ.  75 0,70 52,5 

4 Γλυκοπατάτες Kg 100 2,20 220 

5 Δυόσμος Σεμ.  45 1,10 49,5 

6 Καρότα Kg 750 0,90 675 

7 Koλοκύθια Kg 375 1,90 712,5 

8 Κουνουπίδι Kg 200 1,60 320 

9 Κρεμμύδια φρέσκα Kg 45 1,50 67,5 

10 Κρεμμύδια ξερά Kg 525 0,90 472,5 

11 Λάχανο Kg 375 0,90 337,5 

12 Λεμόνια Kg 300 1,80 540 

13 Μαϊντανός Σεμ.  225 0,80 180 

14 Μαρούλια Σεμ. 225 0,95 213,75 

15 Μελιτζάνες Kg 150 2,00 300 

16 Μπρόκολο Kg 140 2,00 280 

17 Ντομάτες Kg 600 2,80 1680 

18 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές Kg 45 3,30 148,5 

19 Παντζάρι Kg 250 0,90 225 

20 έλινο Σεμ. 100 0,90 90 

21 κόρδα Σεμ. 90 0,60 54 

22 Αβοκάντο Kg 72 5,50 396 

23 Ανανάς Kg 250 1,50 375 

24 Μήλα Kg 900 1,90 1710 

25 Μπανάνες Kg 600 1,85 1110 

26 Αχλάδια Kg 450 2,50 1125 

27 Πορτοκάλια Kg 900 1,10 990 

28 Πεπόνια Kg 300 2,20 660 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ: 22.833,63 ΕΤΡΨ 

 

ΟΜΑΔΑ Δ’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΨΝ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ (ΧΨΜΙ & ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ )  ΚΑ :15-

6654.0005 ΠΟΟΤ 9.540,60 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

29 Καρπούζια Kg 450 0,80 360 

30 Βερίκοκα Kg 150 2,50 375 

31 Υράουλες  Kg 300 5,50 2100 

32 Μανταρίνια Kg 150 1,50 225 

33 Ροδάκινα Kg 150 1,70 255 

34 Νεκταρίνια Kg 150 1,70 255 

35 Πατάτες Kg 2400 1,00 2400 

    ΤΝΟΛΟ 20.206,75 

    ΥΠΑ (13%) 2.626,88 

    ΓΕΝ. ΤΝ. 22.833,63 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΨΛΕΙΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ
 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ % 

1 Χωμί  ολικής αλέσεως 500 gr. 3000 1,00 3000 13 

2 Παξιμαδάκια κρίθινα Kg 150 6,00 900 13 

3 Μελομακάρονα Kg 30 12,00 360 24 

4 Κουραμπιέδες Kg 15 12,00 180 24 

5 Βουτήματα - Κουλουράκια 
διάφορα 

Kg 
150 

12,00 
1800 

24 

6 Αλμυρά διάφορα (τυροπιτάκια, 
κλπ) 

Kg 
150 

12,00 
1800 

24 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

3.900,00  

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

4.140,00  
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ (ΧΨΜΙ-ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ): 9.540,60 
ΕΤΡΨ 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ: 126.752,22€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 

 

ΟΜΑΔΑ Ε’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ 

Ν.Π.Δ.Δ  

Α) ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 80.302,32 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

ΥΠΑ 

Β) Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το 

διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟ :  

Κ.Α. 60-6063    ΠΟΟΤ 569,52€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

Κ.Α. 15-6063    ΠΟΟΤ 1.139,04€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

Κ.Α. 70-6063    ΠΟΟΤ 1.708,20€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

Γ) Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 5.695,20€  

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

Δ) χολικές Μονάδες ΠΟΟΤ 5.695,20€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

    ΥΠΑ (13%) 

ΥΠΑ (24%) 

                                             
507,00 

993,60 

 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

9.540,60  

 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

 

      

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ   
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 50.760 1,40 71.064,00 

         ΤΝΟΛΟ: 71.064,00 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΟ ΝΠΔΔ   ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

‘ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ’ 

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ 

     Υ.Π.Α. 13% 9.238,32 

   
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 80.302,32 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΥ
Η ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚ
Η ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΥΡΕΚΟ 1 
ΛΙΣΡΟΤ 

ΣΕΜ 360 2.160 1,40 3.024,00 

     ΤΝΟΛΟ: 3.024,00 

     Υ.Π.Α. 13% 393,12 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 3.417,12 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

     

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
   

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 3.600 1,40 5.040,00 

   

          ΤΝΟΛΟ: 5.040,00    

     Υ.Π.Α. 13% 655,20    

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 5.695,20 

   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΥΡΕΚΟ 1 
ΛΙΣΡΟΤ 

ΣΕΜ 360 3.600 1,40 5.040,00 

     ΤΝΟΛΟ: 5.040,00 

     Υ.Π.Α. 13% 655,20 
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ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΣΟ:  95.109,84€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β΄  + ΟΜΑΔΑ 

Γ΄ + ΟΜΑΔΑ Δ΄ + ΟΜΑΔΑ Ε΄):  221.862,06€, συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 

 

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα η οποία θα δοθεί ως εξής:   

α) υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, 

σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της οικείας Περιφέρειας για  τις ομάδες : είδη 

οπωροπωλείου (μαναβικής), είδη κρεοπωλείου, και  

Β) με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις τιμές του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη 

καθαρή αξία  ανά ομάδα ειδών  για τα υπόλοιπα είδη  της προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες:   

είδη παντοπωλείου, ζαχαροπλαστικής (ψωμί και αρτοσκευάσματα) καθώς και του γάλακτος. 

 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, 

για  τις ομάδες: είδη οπωροπωλείου (μαναβικής), είδη κρεοπωλείου, και με το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις τιμές του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη καθαρή 

αξία  ανά ομάδα ειδών  για τα υπόλοιπα είδη  της προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες:   είδη 

παντοπωλείου, ζαχαροπλαστικής (ψωμί και αρτοσκευάσματα) καθώς και του γάλακτος με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας. 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 5.695,20 
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 

για μία ή περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα 

περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 

 

                  Μύκονος, 16-11-2018                                             Μύκονος, 16-11-2018 

Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 
ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 

ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ  

                   υντάχθηκε 

                  ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 

 

 

 

 

                 ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 

 

           ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

  

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

1. α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ  

Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με την δεδομένη 
παραγγελία του κάθε σταθμού. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Σ.Π. περί επισήμανσης. Σα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά 
προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η μεταφορά τους θα γίνεται με μεταφορικά 
μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Σα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους 
όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης, τις 
ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του 
Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.  

Γάλα μερικά αποβουτυρωμένο (light) συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα του 
οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι 2-4%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο 
άρθρο 80 του Κ.Σ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα 
διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. σε μεταλλικά κυτία και με εύκολο άνοιγμα 
(easy open). 

Γιαούρτι με 2% λιπαρά: Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη 
αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και 
προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι‟ αυτό ζύμωση. Σο προϊόν 
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Τγειονομικές Διατάξεις. 

Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Τγειονομικές και 
κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. 

Αυγά νωπά: Σα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις 
απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. κατηγορία medium. Ο 
έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ‟ εκτίμηση από την 
επιτροπή παραλαβής. Σα αυγά θα είναι  συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές 
προθήκες, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ψοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, 
ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). 
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Συροκομικά προϊόντα: (Συρί φέτα εγχώρια,ανθότυρο, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας ή Ε.Ε., τυρί 
τύπου κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε, κληρό τυρί τύπου παρμεζάνα   εγχώριο ή Ε.Ε.). Όλα τα τυριά να 
είναι Α΄ ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα 
αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα 
αποκλείονται). Σα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών 
προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες του Ιδρύματος θα 
γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σα αυτοκίνητα 
ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι  ανάλογα με τις απαιτήσεις 
του ιδρύματος. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 
λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΤΑ) για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. ε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, 
πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του 
παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Ζυμαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγέτι, πάστες (κριθαράκι, κοφτό μακαρονάκι, 
σουσαμάκι, πεπονάκι κ.λ.π.) χυλοπίτες. Σα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 
πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς 
ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να 
είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Σροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Σα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ.  

Μαρμελάδα: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Σ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Φρήσης (άρθρο 132) και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. ε συσκευασία πλαστική 380 γρ. ή σε άλλη 
συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύματος, καθώς και επιλογής ειδών φρούτων.      

Μέλι:  

Μέλι Θυμαρίσιο: Κατά προτίμηση εγχώριο. Να πληροί  τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 
67 του Κ.Σ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Φρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές και 
κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. 

Μαργαρίνη τύπου  Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να 
πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Σροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής 
Φρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε 
συσκευασία 500 γρ., να μην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. 

Φαλβάς: Α΄ ποιότητας να πληροί τους όρους του Κώδικα Σροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες 
Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις 

Ρύζι: Σο προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο για πιλάφι κ.λπ.) και να πληροί 
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται πιστοποιημένο χύμα ή σε συσκευασία των 500 γρ. 

Όσπρια: Σο προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (φασόλια μέτρια , φασόλια γίγαντες, φακές ψιλές-
χοντρές κ.λπ.) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Σ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται πιστοποιημένο χύμα ή σε 
συσκευασία των 500 γρ. 

Κορν Υλέϊκς: Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, με μειωμένες 
θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του 
Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 
375 γρ. 
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Αλεύρι: Ψς „‟άλευρο σίτου ‟‟ ή απλώς „‟ άλευρο ‟‟ νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της 
άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Σο προϊόν 
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. 

Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg. 

Αλεύρι τύπου φαρίνα, σιμιγδάλι χοντρό και ψιλό : Σο προϊόν να  πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ. 

Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι-μπερ: Σο προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 142 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε 
συσκευασία των 250 γρ. 

Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. 

Zάχαρη άχνη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 γρ. 

Αλάτι: Χιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές 
είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και 
το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του 
άρθρου 38 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 
πλαστική συσκευασία των 750 γρ. 

Ξίδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή 
σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. 

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 
Κ.Σ.Π. περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 2l. σε πλαστική φιάλη. 

Μπαχαρικά: Πιπέρι μαύρο, κανέλα σκόνη και ξύλο, μοσχοκάρυδο, ρίγανη, κύμινο, Δάφνη, 
γαρίφαλο, δυόσμος, βασιλικός, μπαχάρι κ.λ.π., όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Η 
συσκευασία σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Φαμομήλι: Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του 
Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια 
συσκευασμένα μέσα σε κουτί 30 γρ. 

Σοματοπολτός απλός συμπυκνωμένος και τύπου πουμαρό: είναι το προϊόν που παρασκευάζεται 
με συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του 
νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 500 
γρ. 

Φυμός φυσικός κοκτέϊλ φρούτων: ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη  ζυμωθέν 
προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους 
λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα 
οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και 
να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. 
Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου. 

Ελιές  χωρίς  κουκούτσι  :   Θα  είναι  Α΄ ποιότητας   χωρίς  κουκούτσι  με  προδιαγραφές   που  
ισχύουν  στις  Κοινοτικές  Τγειονομικές  Διατάξεις 
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΄Άνθος αραβοσίτου (βανίλια ή κακάο), ζελέ, κρέμα καραμελέ, μπέικιν πάουντερ, βανίλιες, 
σόδα,  κακάο, κορν φλάουρ, σιμιγδάλι ψιλό ,χοντρό, σουσάμι, αραβοσιτέλαιο, βαφή αυγών 
καραμέλες ζελέ, σόδα φαγητού, φυτίνη: Θα διατίθενται στη συσκευασία που αναγράφεται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Σροφίμων και ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. 

 Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΦΣRA) με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι 
φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 
Σροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Τγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Σροφίμων. Σο ελαιόλαδο θα διατίθεται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων σε πλαστικό δοχείο. Ο 
προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 
HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΤΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των 
χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. ε 
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό 
ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. 

 

 

1. β. ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ (αναλώσιμα-αναψυκτικά κλπ.)  

Σα ανωτέρω είδη θα είναι όμοια ως προς την ποσότητα όπως ακριβώς αναγράφονται  στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό .  

Σα  παραπάνω  προϊόντα  θα  μεταφέρονται  προς  τις  αποθήκες   των  παιδικών  σταθμών  με  
αυτοκίνητα  ψυγεία  τα    οποία  θα  φέρουν  καταγραφικά  θερμόμετρα,  θα  είναι  καθαρά  και  
απολυμασμένα .  

Θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες Τγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών.  

 

 ημειώνεται ότι οι συσκευασίες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό   είναι ενδεικτικές 
και ότι οι προμηθευτές δύνανται να συμμετάσχουν προσφέροντας συσκευασίες είτε σύμφωνα 
με αυτές που προβλέπονται στη μελέτη είτε διαφορετικές αρκεί οι προτεινόμενες συσκευασίες 
να καλύπτουν  τις αντίστοιχες προϋπολογισθείσες  ποσότητες και  να  πληρούν γενικά όλα  τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και  τις  ποιοτικές προϋποθέσεις αυτών σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρούσα μελέτη της υπηρεσίας. 

 

 

2.α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (κρέατα) 

Σα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές 
και Τγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: 

Ποντίκι μόσχου νωπό Α΄ ποιότητας άνευ οστού. Ποντίκι αυτοτελές τεμάχιο κατά προτίμηση 
εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. Σα κρέατα θα 
πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από 
εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Σα κρέατα θα συνοδεύονται με τα 
κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Κιμάς μόσχου νωπός: Από κρέας μόσχου Α΄ ποιότητας άνευ οστού, κατά προτίμηση εγχώριας 
παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. Σα κρέατα θα πρέπει να 
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προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα 
σφαγεία και σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Σα 
κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

ύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει 
απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες 
σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού. 

Υιλέτο Κοτόπουλου νωπό: Σα νωπά κοτόπουλα θα είναι ΣΤΠΟΤ 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 
1300  γρ. περίπου (το εν λόγω βάρος μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
ιδρύματος. Σα κοτόπουλα θα είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης Ε.Ε., θα είναι πρώτης 
ποιότητας, ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο 
σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από 
όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς 
μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και 
κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (σχετ. Κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91 
άρθρο 6 και Π.Δ. 291/96). Σα εν λόγω χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται 
από πτηνοτροφείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Τπηρεσία και να 
φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως 
του προϊόντος. Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν να 
λήγει 4 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται 
από πιστοποιητικό ανάλυσης καθώς επίσης και με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής 
επιθεώρησης.  

 

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα – ψυγεία τα 
οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 
ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΤΑ) για τους χώρους 
παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) 
από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. ε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, 
πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του 
παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

 

2.β  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (κατεψυγμένα ψάρια) 

Σα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α΄ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) να είναι 
συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις 
απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημ. κατάψυξης, ημ. Λήξης, χώρα προέλευσης αρ. έγκρισης 
εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Σα προϊόντα κατά την παράδοση να 
βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.  

Σα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι 
ανάλογο με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Σα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν 
ποσοστό επί πάγου σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. 

Θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες του ιδρύματος με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν 
καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα προϊόντα θα είναι 
πρόσφατης κατάψυξης όταν θα παραδίδονται στις αποθήκες του ιδρύματος. Σα κατεψυγμένα 
ψάρια θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα 
παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Τγειονομικές και Κοινοτικές 
Διατάξεις και τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών.  
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2.γ  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (κατεψυγμένα λαχανικά) 

Όλα  τα  είδη    των διαφόρων   κατεψυγμένων   λαχανικών   & τυποποιημένων  ειδών  θα  είναι  
Α΄ ποιότητος,  κατεψυγμένα  κατά  μονάδα  (ΙQF) και  θα  είναι  συσκευασμένα  σε  Α΄ &΄Β΄ 
συσκευασία  (Α΄ συσκευασία  πλαστικό  φύλλο  και  Β΄ χαρτοκιβώτιο),  με  τις  απαραίτητες  
ενδείξεις  στα  ελληνικά (ημ. κατάψυξης  -  ημ.  Λήξης ,χώρα  προέλευσης  αρ.  έγκρισης  
εργαστηρίου  σε  περίπτωση  τεμαχισμού  και  επεξεργασίας). Σα  προϊόντα  κατά  την  παράδοση     
να  βρίσκονται  σε  κατάσταση  κατάψυξης  . 

Σα  προς  προμήθεια  κατεψυγμένα θα  είναι  οι  εξής  κατηγορίες  : 

Κατεψυγμένα λαχανικά, (φασολάκια πλατιά και στρογγυλά, αρακάς, ανάμικτα   - σπανάκι -  
καλαμπόκι): Σα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση 
εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η 
ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν 
τους όρους και  προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών 
αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της 
πρώτης. ε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. H μεταφορά των 
εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα – ψυγεία τα οποία θα 
φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης 
και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΤΑ) για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. ε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, 
πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του 
παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.   

Σα  παραπάνω  προϊόντα  θα  μεταφέρονται  προς  τις  αποθήκες   των  παιδικών  σταθμών  με  
αυτοκίνητα  ψυγεία  τα    οποία  θα  φέρουν  καταγραφικά  θερμόμετρα  ,  θα  είναι  καθαρά  και  
απολυμασμένα  και  τα  προϊόντα  θα  είναι  πρόσφατης  κατάψυξης  όταν  θα  παραδίδονται  στις  
αποθήκες  των  παιδικών  σταθμών .  

Οι  ποσότητες  μπορούν  να  αυξομειωθούν  χωρίς  υπέρβαση του  προϋπολογισμού και σε 
περίπτωση αύξησης του Υ.Π.Α.  

 

 

3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ 

Σα χορηγούμενα νωπά  λαχανικά πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, 
ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες 
χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά 
απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα 
που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους 
χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, 
ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα 
παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 

 

 

4. ΕΙΔΗ  ΑΡΣΟΠΨΛΕΙΟΤ( Χωμί  και Αρτοσκευάσματα)   

Όλα  τα  είδη  Αρτοπωλείου  (Χωμί  και Αρτοσκευάσματα)  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης  
ποιότητας . 
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Ο   άρτος  πρέπει  να  είναι  χωριάτικος  ή  από  μισό  αλεύρι  ολικής  άλεσης  και  μισό  κοινό  ,  
όλα  Α΄ ποιότητας.  

Θα  πρέπει  να  είναι  καλά  ψημένος  και  να  έχει  την  κανονική  κ΄ νόμιμη   υγρασία  του.   Σα  
δε  υπόλοιπα  είδη    ,  να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  παραγωγής  της  ιδίας  μέρας. 

Όλα  τα  προς  προμήθεια   είδη  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τον  κώδικα  τροφίμων  και  
ποτών  τις  αγορανομικές  διατάξεις  και  την  Νομοθεσία  της  Ευρωπαϊκής   Ένωσης. 

Οι  συνθήκες  στις  εγκαταστάσεις  στις  οποίες θα  παρασκευάζονται  τα  ανωτέρω  είδη  καθώς  και  
στα  μέσα  με  τα  οποία  θα  μεταφέρονται ,  να  είναι  σύμφωνα με  την  ισχύουσα   Νομοθεσία  
της  Ευρωπαϊκής  ένωσης . 

 

                       

5. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 

Σο προς προμήθεια φρέσκο γάλα για τους υπαλλήλους θα παραδίδεται σε ημερήσια βάση σε 
σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος, ο Π.Α.Κ.Ο. 'Γ. Αξιώτης' και το Δ.Λ.Σ.Μ.. Σα σημεία αυτά θα 
αναφέρονται στις συμβάσεις που θα προκύψουν μετά το διαγωνισμό. Κάθε δικαιούχος θα 
προμηθεύεται γάλα σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου. Σο γάλα  πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, 
διάθεσης και εμπορίας του Τπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής 
και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα είναι σύμφωνο με τις οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. 
Δ. 56/1995.  

Σο προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια που θα λειτουργούν νόμιμα και θα έχουν εγκεκριμένη 
εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη 
διασφάλιση της ποιότητας αυτού. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν την ετικέτα 
του προσφερόμενου γάλακτος.  

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνεται το υπό προμήθεια προϊόν: 

1. Περιγραφή είδους: λευκό φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά ή 
χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. 

2. Περιεκτικότητα σε λιπαρά μέχρι  3,55 % με μέγιστη απόκλιση ± 0,5 % (για το πλήρες σε 
λιπαρά γάλα) ή 1,55 % με μέγιστη απόκλιση ± 0,5 % (για το γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αντίστοιχα). 

 

                  Μύκονος, 16-11-2018                                   Μύκονος, 16-11-2018 

Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ  ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 
ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 

ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ  

υντάχθηκε 

   ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 

 

 

 

 

   ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων για  τις ανάγκες  των Παιδικών ταθμών του ΝΠΔΔ 
με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  
(με το διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟)  ανέρχεται στο ποσό 126.752,22€ 

(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ)  και θα βαρύνει τους οικείους  κωδικούς  όπως αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω για τα έτη 2018, 2019 και 2020. 

Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των  δικαιούχων  
παροχής γάλακτος  

α) των εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου 

 β) των εργαζόμενων στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός 
Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  

γ) των εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου και  

δ) των εργαζόμενων στις σχολικές μονάδες 

ανέρχεται  συνολικά στο ποσό των 95.109,84€  συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α , και θα βαρύνει 
τους  οικείους ΚΑ για τα έτη 2018, 2019 και 2020 κάθε νομικού προσώπου και συγκεκριμένα :  

τον ΚΑ:  20-6063  ποσό: 80.302,32 € του Δήμου  Μυκόνου, 
τους ΚΑ: 60-6063 ποσό: 569,52€, ΚΑ: 15-6063 ποσό: 1.139,04€, ΚΑ: 70-6063 ποσό: 1.708,56€ του  

ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ 
ΑΞΙΨΣΗ‟» 

 τον ΚΑ: 20-6063 ποσό: 5.695,20€ του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου.   
Ποσό: 5.695,20€ των χολικών Μονάδων 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  221.862,06€, συμπεριλαμβανομένου 

ΥΠΑ 

 

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα η οποία θα δοθεί ως εξής  :  

                

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

       ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 

 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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α)υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, 

σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της οικείας Περιφέρειας για  τις ομάδες : είδη 

οπωροπωλείου (μαναβικής), είδη κρεοπωλείου, και  

β)  με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις τιμές του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη 

καθαρή αξία  ανά ομάδα ειδών  για τα υπόλοιπα είδη  της προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες:   

είδη παντοπωλείου, ζαχαροπλαστικής (ψωμί και αρτοσκευάσματα) καθώς και του γάλακτος. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, 

για  τις ομάδες: είδη οπωροπωλείου (μαναβικής), είδη κρεοπωλείου, και με το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις τιμές του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη καθαρή 

αξία  ανά ομάδα ειδών  για τα υπόλοιπα είδη  της προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες: είδη 

παντοπωλείου, ζαχαροπλαστικής (ψωμί και αρτοσκευάσματα) καθώς και του γάλακτος με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 

για μία ή περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα 

περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 

 

Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις κάτωθι ομάδες :  

ΟΜΑΔΑ Α’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0002, ΠΟΟΤ 74.182,06€ 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ  

 

Α/Α 
1.α ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟ
ΟΣ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
 Ε ΕΤΡΨ 

 

ΤΝΟΛΙΚ
Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε ΕΤΡΨ 

 

ΥΠΑ % 

1 Αλάτι υσκ.750 γρ. 105 3,90 409,5 24 
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2 Αλάτι ψιλό / χοντρό 
kgr 

υσκ. 1000γρ. 15 1,20 18 24 

3 Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις 

υσκ. 1 Kg 60 1,90 114 13 

4 Αλεύρι που φουσκώνει 
μόνο του 

υσκ. 500 γρ. 270 1,40 378 13 

5 Αμμωνία Υακελ. 8 1,00 8 24 

6 Αυγά  μεσαία  6άδα 750 1,40 1050 13 

7 Βανίλια σε σκόνη υσκ. 5 
τεμ.x3γρ 

30 1,05 31,5 24 

8 Βασιλικός υσκ. 20 γρ. 6 1,90 11,4 24 

9 Βρώμη ΚΟΤΑΚΕΡ υσκ. 1000γρ. 23 4,10 94,3 13 

10 Γάλα τύπου Family 1.5% Σεμ. 1,5lt 750 2,90 2175 13 

11 Γαρίφαλο τριμ. υσκ.30 γρ. 6 2,20 13,2 24 

12 Γιαούρτι στραγγιστό με 
2% λιπαρά 

υσκ. 1Kg 750 4,90 3675 13 

13 Γίγαντες κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 
πιστοποιημένοι σε 
συσκευασία 

 

 

500 γρ. 90 6,80 612 13 

14 Δεντρολίβανο υσκ. 35γρ. 3 1,495 4,485 24 

15 Δάφνη υσκ. 20 γρ. 6 1,80 10,8 24 

16 

 

Δυόσμος 

 

υσκ. 30γρ. 9 1,90 17,1 24 

17 Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

υσκ  5 λιτ 150 29,65 4447,5 13 

18 Ελιές Καλαμών 
εκπυρηνωμένες 

υσκ. 1Kg 30 9,00 270 13 

19 Ελιές μαύρες πάστα υσκ. 135 γρ. 180 3,90 702 24 

20 Ζάχαρη ψιλή 
κρυσταλλική 

υσκ 1 Kg. 135 1,20 162 24 

21 Ζάχαρη άχνη υσκ. 400 γρ. 15 1,20 18 24 

22 Ζυμαρικά - Πάστες υσκ. 500 γρ. 2250 1,60 3600 13 

23 Ζυμαρικά – Φυλοπίτες 
κοντές 

υσκ. 500 γρ. 60 2,50 150 13 

24 Ηλιόσπορος ψίχα  κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης, 
πιστοποιημένος 

υσκ. 1 Kg 6 4,40 26,4 24 
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25 Κακάο υσκ. 125 γρ. 45 2,80 126 24 

26 Κανέλλα ξυλάκια υσκ. 50 γρ. 75 2,20 165 24 

27 Κανέλλα τριμμένη υσκ. 50 γρ. 45 1,80 81 24 

28 Καραμέλες μικρές ζελέ 

 

υσκ 500 γρ. 

 

150 5,80 870 24 

29 Κάρυ 

 

υσκ. 30 γρ. 

 

6 2,50 

 

15 24 

30 Καρυδόψιχα χύμα, 
φρέσκιας εσοδείας,  
κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης, 
πιστοποιημένη 

υσκ 1 Kg 15 18,30 274,5 24 

31 Κινόα υσκ. 500 γρ. 30 6,50 195 24 

32 Κορν φλέικς υσκ. 500 γρ. 225 5,90 1327,5 24 

33 Κρέμες βανίλια ή 
σοκολάτα 

υσκ. Υακελ. 600 0,80 480 24 

34 Κρόκος Κοζάνης υσκ. 1 γρ. 23 7,00 161 24 

35 Κύμινο υσκ. 25 γρ. 6 2,80 16,8 24 

36 Λιναρόσπορος υσκ. 500 γρ. 15 4,50 67,5 24 

37 Μαγιά Ξερή υσκ. 3τεμ. 15 1,90 28,5 24 

38 Μαργαρίνη τύπου  Soft υσκ. 500 γρ. 90 3,60 324 24 

39 Μαρμελάδα κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης(διάφορες) 

υσκ. 500 γρ. 120 4,40 528 24 

40 Μέλι Θυμαρίσιο υσκ. 1 Kg 90 19,80 1782 13 

41 Μοσχοκάρυδο 

 

 

υσκ. 30γρ. 6 3,90 23,4 24 

42 Μπαχάρι τριμμένο υσκ. 30γρ. 6 2,50 15 24 

43 Μπέικιν πάουντερ Υακ. 20 γρ.χ3 38 1,00 38 24 

44 Μπισκότα τύπου 
Μιράντα, ολικής 
αλέσεως 

υσκ. 250 γρ. 90 2,00 180 24 

45 Μπισκότα τύπου Πτι - 
Μπερ, ολικής αλέσεως 

υσκ. 225 γρ. 90 1,80 162 24 

46 Νερά εμφιαλωμένα1,5 lt 

 

Κιβ.6 φιαλών 
1,5lt  

 

6000  2,20 13200 13 

47 Ντομάτα πελτές, 
ελληνικής προέλευσης 

υσκ. 400 γρ. 75 2,40 180 24 
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48 Ντομάτα τύπου 
πουμαρό/κονκασε/ντο
μάτα 

τρίφτη 

υσκ. 500 γρ. 1500 1,20 1800 24 

49 Ξύδι Υιάλη 2l 30 4,90 147 24 

50 Πιπέρι τριμμένο υσκ. 100 γρ. 30 3,70 111 24 

51 Ρεβύθια πιστοποιημένα, 
κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης  

υσκ. 500 γρ. 300 3,20 960 13 

52 Ρίγανη υσκ. 150 γρ. 23 2,90 66,7 24 

53 Ρύζι γλασέ 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

 

υσκ. 500 γρ. 750 2,60 1950 13 

54 Ρύζι κίτρινο για πιλάφι 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

 

υσκ. 500 γρ. 750 2,40 1800 13 

55 Ρύζι καρολίνα 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

 

υσκ. 500 γρ. 180 2,70 486 13 

56 οκολάτα κουβερτούρα 
νιφάδες  

  

υσκ.100 γρ. 30 3,00 90 24 

57 οκολατάκια υγείας 
μίνι 

υσκ.450 γρ. 75 7,30 547,5 24 

58 όδα φαγητού υσκ.380 γρ. 9 3,00 27 24 

59 ουσάμι 

 

υσκ.100 γρ. 

 

6 1,70 10,2 24 

60 ταφίδα ξανθιά 
κορινθιακή, ελληνικής 

προέλευσης, 
πιστοποιημένη 

 

υσκ. 1kg 30 8,50 255 13 

61 ταφίδα μαύρη, 
ελληνικής 

προέλευσης, 
πιστοποιημένη 

 

 

υσκ. 1kg 

 

6 9,20 

 

 

55,2 13 
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62 Μπαχάρι  υσκ. 30 γρ. 9 2,50 22,5 24 

63 Σαχίνι ελληνικής 
προέλευσης, 
πιστοποιημένο, 100% 
σουσάμι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προελεύσεως 

υσκ.1000 γρ. 30 13,50 405 24 

64 Συρί  Gouda Kg 105 9,20 966 13 

65 Συρί ανθότυρο / 
μυζήθρα νωπή γλυκιά 

Kg 90 8,80 792 13 

66 Συρί μυζήθρα ξερή 
τριμμένη 

Kg 75 8,40 630 13 

67 Συρί Κασέρι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 10% λιπαρά 

Kg 75 14,80 1110 13 

68 Συρί κεφαλοτύρι κατά 
προτίμηση ελληνικό 
τριμμένο 

Kg 105 10,80 1134 13 

69 Συρί φέτα εγχώρια Kg 

 

450 11,20 5040 13 

70 Υακές μέτριες 
πιστοποιημένες, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

 

υσκ. 500 γρ. 360 2,90 1044 13 

71 Υασόλια μέτρια, 
πιστοποιημένα, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

 

υσκ. 500 γρ. 300 4,70 1410 13 

72 Υρυγανιά σικάλεως υσκ. 4 τεμ. 75 2,30 172,5 24 

73 Φαλβάς βανίλια ή με 
κακάο 

1000γρ 45 12,80 576 24 

74 Φαμομήλι  υσκ. 30γρ. 15 1,50 22,5 24 

75 Φυμός Λεμόνι φυσικός υσκ. 330ml 30 1,20 36 24 

76 Χωμί τοστ ολικής 
αλέσεως ή σικάλεως 

υσκ. 370 γρ. 450 2,90 1305 24 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

49.180,00 
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    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

12.029,485  

    ΥΠΑ (13%) 6.393,40 

 

5693,9958 

 

 
    ΥΠΑ (24%) 2.887,076 

 

 

 

 

 

 

 

   ΤΝΟΛΟ 1 70.489,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            
 

 

80 Καλαμάκια  100τεμ   15  1,80 27,00  24 

81 
Καλαμάκια ξύλινα 
για σουβλάκια 

100 
τεμ. 

 10  2,40  24,00 24 

82 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 
γκαζάκια τύπου El 
Greco  

450γρ.   15  7,10  106,50 24 

83 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 
γκαζάκια μικρά 
κλασσικά 

260γρ.  15  1,50  22,50 24 

84 
Πλαστικά 
κουτάλια μικρά 

10 τεμ   50  0,60  30,00 24 

85 
Πλαστικά 
πηρούνια μικρά 

10τεμ   50  0,60  30,00 24 

86 Πλαστικά πιάτα  10τεμ   50  1,80  90,00 24 

87 Πλαστικά ποτήρια  50 τεμ   200  1,30  260,00 24 

88 

υσκευή 
υγραερίου  τύπου 
El Greco 

ΣΕΜ 
450 γρ. 

 3  48,50  145,50 24 

  
1.β ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ   

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣ. 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΨ  

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ % 

77 

Αναψυκτικό 
πορτοκαλάδα με 
ανθρακικό 1,5l 

κιβ. 6 τεμ   20 15,50  310,00  24 

78 
Υυσικός χυμός 
βύσσινο 1lt. 

12 τεμ  35 26,40  924,00  24 

79 
Υυσικός χυμός 
πορτοκάλι 1lt. 

12 τεμ     35  28,80  1.008,00  24 

        ΤΝΟΛΟ  2.242,00   

        ΥΠΑ (24%) 538,08    

        ΤΝΟΛΟ 2  2.780,08   
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        ΤΝΟΛΟ  735,50   

        ΥΠΑ (24%)  176,52   

        ΤΝΟΛΟ 3  912,02   

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ (1.α + 1.β):  74.182,06ΕΤΡΨ 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0003 ΠΟΟΤ 20.195,93€  

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ  

 

 

 

 

                                

A/A 

  2.α    ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Μοζταρίζιος κιμάς Νωπός καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 6,50 2.437,5 

2 Πονηίκι Μόζτοσ Νωπό  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 8,50 3.187,5 

3 Κοηόποσλο Νωπό Τεματιζμένο  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
825 3,10 2.557,5 

    ΤΝΟΛΟ 8.182,50 

    Φ.Π.Α. (13%) 1.063,73 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 9.246,23 

A/A 2.β ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ 
(θαηεςπγκέλα ςάξηα) 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Ψάρι Πέρκα θιλέηο Kg 450 8,70 3.915 

2 Καλαμαράκια Kg 180 4,00 720 

3 Χηαπόδι Kg 180 15,00 2700 

    ΤΝΟΛΟ 7.335 

    Φ.Π.Α. (13%) 953,55 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 8.288,55 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (2.α+ 2.β +2.γ): 20.195,93ΕΤΡΨ 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΚΑ :15-6654.0004 ΠΟΟΤ 22.833,63€ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ  

A/A 2.γ ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ 
(θαηεςπγκέλα ιαραληθά) 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Αρακάς    ζσζκ. 1000gr Τεμ. 225 2,37 533,25 

2 Ανάμεικηα  ζσζκ. 1000gr Τεμ. 75 2,15 161,25 

3 Καλαμπόκι  ζσζκ. 1000gr Τεμ. 150 2,43 364,5 

4 Σπανάκι   ζσζκ. 1000gr Τεμ. 300 2,49 747 

5 Φαζολάκια  ζηρογ.  ζσζκ.1000gr Τεμ. 225 2,44 549 

    ΤΝΟΛΟ 2.355,00 

    Φ.Π.Α. (13%) 306,15 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 2.661,15 

Α/Α   3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

 Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

1 Αγγούρια Σεμ. 900 1,10 990 

2 Ακτινίδια Kg 150 1,75 262,5 

3 Άνηθος Σεμ.  75 0,70 52,5 

4 Γλυκοπατάτες Kg 100 2,20 220 

5 Δυόσμος Σεμ.  45 1,10 49,5 

6 Καρότα Kg 750 0,90 675 

7 Koλοκύθια Kg 375 1,90 712,5 

8 Κουνουπίδι Kg 200 1,60 320 

9 Κρεμμύδια φρέσκα Kg 45 1,50 67,5 

10 Κρεμμύδια ξερά Kg 525 0,90 472,5 

11 Λάχανο Kg 375 0,90 337,5 

12 Λεμόνια Kg 300 1,80 540 

13 Μαϊντανός Σεμ.  225 0,80 180 

14 Μαρούλια Σεμ. 225 0,95 213,75 

15 Μελιτζάνες Kg 150 2,00 300 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ: 22.833,63ΕΤΡΨ 

 

ΟΜΑΔΑ Δ’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΨΝ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ (ΧΨΜΙ & ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ )  ΚΑ :15-

6654.0005 ΠΟΟΤ 9.540,60 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

16 Μπρόκολο Kg 140 2,00 280 

17 Ντομάτες Kg 600 2,80 1680 

18 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές Kg 45 3,30 148,5 

19 Παντζάρι Kg 250 0,90 225 

20 έλινο Σεμ. 100 0,90 90 

21 κόρδα Σεμ. 90 0,60 54 

22 Αβοκάντο Kg 72 5,50 396 

23 Ανανάς Kg 250 1,50 375 

24 Μήλα Kg 900 1,90 1710 

25 Μπανάνες Kg 600 1,85 1110 

26 Αχλάδια Kg 450 2,50 1125 

27 Πορτοκάλια Kg 900 1,10 990 

28 Πεπόνια Kg 300 2,20 660 

29 Καρπούζια Kg 450 0,80 360 

30 Βερίκοκα Kg 150 2,50 375 

31 Υράουλες  Kg 300 5,50 2100 

32 Μανταρίνια Kg 150 1,50 225 

33 Ροδάκινα Kg 150 1,70 255 

34 Νεκταρίνια Kg 150 1,70 255 

35 Πατάτες Kg 2400 1,00 2400 

    ΤΝΟΛΟ 20.206,75 

    ΥΠΑ (13%) 2.626,88 

    ΓΕΝ. ΤΝ. 22.833,63 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΨΛΕΙΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ
 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚ
Η 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ % 

1 Χωμί  ολικής αλέσεως 500 gr. 3000 1,00 3000 13 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ (ΧΨΜΙ-ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ): 9.540,60 
ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ: 126.752,22€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 

ΟΜΑΔΑ Ε’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ 

Ν.Π.Δ.Δ  

Α) ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 80.302,32 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

ΥΠΑ 

Β) Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το 

διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟ :  

Κ.Α. 60-6063    ΠΟΟΤ 569,52€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

Κ.Α. 15-6063    ΠΟΟΤ 1.139,04€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

Κ.Α. 70-6063    ΠΟΟΤ 1.708,56€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

Γ) Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου  Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 5.695,20 €  

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

2 Παξιμαδάκια κρίθινα Kg 150 6,00 900 13 

3 Μελομακάρονα Kg 30 12,00 360 24 

4 Κουραμπιέδες Kg 15 12,00 180 24 

5 Βουτήματα - Κουλουράκια 
διάφορα 

Kg 
150 

12,00 
1800 

24 

6 Αλμυρά διάφορα (τυροπιτάκια, 
κλπ) 

Kg 
150 

12,00 
1800 

24 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

3.900,00  

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

4.140,00  

    ΥΠΑ (13%) 

ΥΠΑ (24%) 

                                             
507,00 

993,60 

 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

9.540,60  
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Δ) Εργαζόμενοι χολικών Μονάδων ΠΟΟΤ  5.695,20 €  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

ΥΠΑ 

 

 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ 

 

 

 
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  
      

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΥΡΕΚΟ 1 
ΛΙΣΡΟΤ 

ΣΕΜ 360 50.760 1,40 71.064,00 

         ΤΝΟΛΟ: 71.064,00 

     Υ.Π.Α. 13% 9.238,32 

   
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 80.302,32 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 

1 ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 3.600 1,40 5.040,00 

          ΤΝΟΛΟ: 5.040,00 

     Υ.Π.Α. 13% 655,20 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 5.695,20 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 3.600 1,40 5.040,00 

          ΤΝΟΛΟ: 5.040,00 

     Υ.Π.Α. 13% 655,20 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 5.695,20 
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ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΣΟ: 95.109,84€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β΄  + ΟΜΑΔΑ 
Γ΄ + ΟΜΑΔΑ Δ΄ + ΟΜΑΔΑ Ε΄):  221.862,06€, συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 

 

                   Μύκονος, 16-11-2018                                  Μύκονος, 16-11-2018 

Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ  ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 
ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 

ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ – ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ  

υντάχθηκε 

   ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 

 

 

 

 

   ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 

 

            ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

ΑΡΘΡΟ  1Ο  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά:  

α) στην προμήθεια τροφίμων  για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών ταθμών του ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με 
το διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟) για δεκαοκτώ (18) μήνες και έως της 
εξαντλήσεως  του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε περίπτωση που δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης νέου προμηθευτή και β) στην προμήθεια γάλακτος για τις 
ανάγκες των α) εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου β) εργαζόμενων  στο  ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟», γ) εργαζόμενων 
στο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου και δ) εργαζόμενων στις σχολικές μονάδες. 

 

β) Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα στους χώρους των  παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου υπό την επίβλεψη των 
αρμοδίων υπαλλήλων που θα έχουν ορισθεί από την υπηρεσία και ανάλογα με τις ανάγκες της 
Τπηρεσίας ενώ η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται  σε ημερήσια βάση σε σημεία που θα 
υποδείξει ο Δήμος, ο Π.Α.Κ.Ο. 'Γ. Αξιώτης', το Δ.Λ.Σ.Μ και οι σχολικές μονάδες. Σα σημεία αυτά 
θα αναφέρονται στις συμβάσεις που θα προκύψουν και θα υπογραφούν με το κάθε νομικό 
πρόσωπο μετά το διαγωνισμό.  

γ) Ο προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων για  τις ανάγκες  των Παιδικών ταθμών του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ 
ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟)  ανέρχεται στο ποσό 
126.752,22€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ)  και θα βαρύνει τους οικείους  κωδικούς  όπως 
αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω για τα έτη 2018, 2019 και 2020. 

Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των  δικαιούχων  
παροχής γάλακτος  

α) των εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου 

 β) των εργαζόμενων στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός 
Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  

γ) των εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου και 

δ) των εργαζόμενων στις σχολικές μονάδες 
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ανέρχεται  συνολικά στο ποσό των 95.109,84€  συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α , και θα βαρύνει 
τους  οικείους ΚΑ για τα έτη 2017-2018 κάθε νομικού προσώπου και συγκεκριμένα :  

 τον ΚΑ:  20-6063  ποσό: 80.302,32€ του Δήμου  Μυκόνου, 
 τους ΚΑ: 60-6063 ποσό: 569,52€, ΚΑ: 15-6063 ποσό: 1.139,04€, ΚΑ: 70-6063 ποσό: 1.708,56€ 

του  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός 
„ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟», 

  ΚΑ: 20-6063 ποσό: 5.695,20€ του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου, 
 Ποσό: 5.695,20€ των χολικών Μονάδων 

 

 

ΑΡΘΡΟ  2Ο 

Η προμήθεια διέπεται τόσο για την προμήθεια τροφίμων όσο και την προμήθεια γάλακτος από τις 
διατάξεις: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα-Σροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

5. του ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνέδριο» 

6. του ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…»,  

7. του ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

8. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

9. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργού 
Εσωτερικών και του ν. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις»,  

10. του ν. 3469/2006 (Α‟ 131) “Εθνικό Συπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις” 

11. του ν. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύρωση Κώδικα Υόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

14. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
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15. του ν. 4555/2018 (Α‟ 133) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Σοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της υμμετοχής - Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Σ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΥΟΔΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Τπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις.” 

 

16. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Τπουργικής Απόφασης (Β‟ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

17. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Τπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..),  

18. του άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 240 
Α΄/12-12-2012 σύμφωνα με το οποίο «η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-
χορηγητών, για προμήθειες τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, 
για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους» που κυρώθηκε με το Ν. 
4111/2103  

 

19. τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ΄αρ. 88555/3293/04-10-1988 ΚΤΑ «Τγιεινή και 
ασφάλεια προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΣΑ» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 39 του Ν.1836/1989  

20. της υπ΄αριθμ. 53361/2-10-2006 ΚΤΑ (ΥΕΚ 1503 Β΄11-10-2006) «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΣΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», 
σύμφωνα με την οποία παρέχεται 1 λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση στους 
εργαζομένους των ΟΣΑ 

21. της υπ΄αριθμ. ΣΣ36586/10-07-2007 (ΥΕΚ 1323 Β΄/30-07-2007) «Σροποποίηση της 
υπ΄αριθμ. 53361/02-10-2006 ΚΤΑ σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΣΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», σύμφωνα με 
την οποία σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΣΑ α΄βαθμού να 
χορηγήσουν 1 λίτρο φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς 
διαρκείας ή τύπου ΕΒΑΠΟΡΕ 

22. της υπ΄αριθμ. 31119/19-05-2008 ΚΤΑ (ΥΕΚ 990 Β΄/28-05-2008) «Σροποποίηση της 
υπ΄ αριθμ. 53361/02-10-2006 ΚΤΑ σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΣΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής  

23. της υπ‟ αριθμό εγκ. 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-3-2013 της Δ/νσης Σεχνικών 
Τπηρεσιών του ΤΠ.Ε. για την «Ανάδειξη προμηθευτών –χορηγητών προμηθειών 
του Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των 
Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων καθώς και των 
συνδέσμων ΟΣΕ Α‟ &Β‟ βαθμού. 
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ΑΡΘΡΟ 3 Ο 

Σα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:  

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς της μελέτης της υπηρεσίας . 

γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων –Σεχνικές προδιαγραφές  

δ) Γενική συγγραφή 

ε) Σεχνική Έκθεση. 

στ) Προσφορά του αναδόχου  

 

 

ΑΡΘΡΟ  4 Ο 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΥΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων ειδών 
για τα οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.  

Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ομάδες των υπό 
προμήθεια ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά, όπως αυτές αναφέρονται στη μελέτη της 
υπηρεσίας του Δήμου. 

 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια 
του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Σράπεζας, η οποία θα αφορά την 
καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί  συμβατικής 
δαπάνης (χωρίς το Υ.Π.Α.) της ομάδας ή των ομάδων ειδών τα οποία ο ανάδοχος θα προμηθεύσει. 
Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο 
μήνες μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 Ο 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 
τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ομάδες των οπωροκηπευτικών, ειδών κρεοπωλείου, 
κατεψυγμένων ειδών και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό (%), στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας για τα λοιπά είδη ήτοι 
για τις ομάδες:  είδη παντοπωλείου, ζαχαροπλαστικής (ψωμί και αρτοσκευάσματα) καθώς και 
του γάλακτος με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για μία ή περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 
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Οι προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να  αντιστοιχούν  στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 
χαρακτηριστικό του γνώρισμα των υπό προμήθεια ειδών και να  είναι σταθερές και αμετάβλητες 
και  να ισχύουν  για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε 
αναθεώρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 Ο 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας 
θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
τροφίμων και του γάλακτος εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα 
όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου ή του γάλακτος, ο ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Τπηρεσία 
δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του τροφίμου/ γάλακτος  ή στη μείωση 
του τιμήματος. Σο συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Διοικητικό υμβούλιο. 
Εάν ο προμηθευτής αδυνατεί να το αντικαταστήσει άμεσα τότε το νομικό πρόσωπο δύναται να το 
προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο και θα καταλογίσει τη σχετική δαπάνη στον προμηθευτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 Ο 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, να εφοδιάσει την Τπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα 
των τροφίμων/ γάλακτος.  

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας 
ποσότητας/ποσοτήτων πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν 
υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Τπηρεσία ως 
ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του 
τροφίμου/ ή της ποσότητας γάλακτος  που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των 
τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας του τροφίμου/ ή της ποσότητας γάλακτος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου και παρακρατείται από 
τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8 Ο 

ε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Τπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η 
προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της 
Τπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά 
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 
προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου με συνέπεια 
ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
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ΑΡΘΡΟ  9 Ο 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας κάθε ομάδας 
ειδών όπως αυτές προσδιορίσθηκαν αναλυτικά στην Σεχνική Έκθεση και στον Προϋπολογισμό της 
υπηρεσίας. Η προμήθεια για κάθε ομάδα ειδών θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος 
υποβάλει προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο των 
ομάδων των  υπό προμήθεια ειδών  της μελέτης είτε για ομάδες εξ αυτών. 

 

 

ε κάθε περίπτωση οι φορείς υλοποίησης της προμήθειας (Δήμος Μυκόνου – Νομικά 
Πρόσωπα ) δεν 
υποχρεούνται να απορροφήσουν  το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
της 
μελέτης, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν 
έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε 
μορφής 
αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 
των 
ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Τπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  10 Ο 

1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα είναι άριστης 
ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων 
τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για 
κατανάλωση. 

2. Η Τπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση 
ν‟ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Τπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου/ ή γάλακτος  που 
προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων.  

 Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων/ ή  γάλακτος  και 
αποστολής στην Τπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 

 3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων/ ή του γάλακτος  προκλήθηκαν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να 
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα 
τρόφιμα, επιφυλασσομένης της Τπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του 
προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού υμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου μπορεί να του 
επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Τπηρεσία για τη 
βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με 
όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
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 4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων προϊόντων, 
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να λάβει τις σχετικές 
παραγγελίες από τους υπεύθυνους των παιδικών σταθμών όσον αφορά τα τρόφιμα και από τους 
υπευθύνους των λοιπών  νομικών προσώπων όσον αφορά την προμήθεια γάλακτος. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  11 Ο 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των 
τροφίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την 
ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε 
αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. 

Σα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι 
σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό 
αριθμού (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  12 Ο 

Σους προμηθευτές βαρύνουν οι κρατήσεις 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
υμβάσεων, τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι λοιπές προβλεπόμενες  νόμιμες κρατήσεις. Ο Υ.Π.Α. 
βαρύνει τον Δήμο Μυκόνου. Κάθε αλλαγή νομοθεσίας θα επιφέρει και την αντίστοιχη αλλαγή.  
 
 
                   Μύκονος, 16-11-2018                                  Μύκονος, 16-11-2018 

Θεωρήθηκε 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ  ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
 
 

ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 
ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ – ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 

υντάχθηκε 
ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 

 
 
 
 

ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ   ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ Α’  

Α/Α 

1.α ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ ΠΟΟΣ. 

1 Αλάτι Συςκ.750 γρ. 105 

2 Αλάτι ψιλό / χοντρό kgr Συςκ. 1000γρ. 15 

3 Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ Συςκ. 1 Kg 60 

4 Αλεφρι που φουςκϊνει μόνο του Συςκ. 500 γρ. 270 

5 Αμμωνία Φακελ. 8 

6 Αυγά  μεςαία  6άδα 750 

7 Βανίλια ςε ςκόνθ Συςκ. 5 τεμ.x3γρ 30 

8 Βαςιλικόσ Συςκ. 20 γρ. 6 

9 Βρϊμθ ΚΟΥΑΚΕ Συςκ. 1000γρ. 23 

10 Γάλα τφπου Family 1.5% Τεμ. 1,5lt 750 

11 Γαρίφαλο τριμ. Συςκ.30 γρ. 6 

12 Γιαοφρτι ςτραγγιςτό με 2% λιπαρά Συςκ. 1Kg 750 

13 Γίγαντεσ κατά προτίμθςθ ελλθνικισ 
προζλευςθσ πιςτοποιθμζνοι ςε 

ςυςκευαςία 

 

 

500 γρ. 90 

14 Δεντρολίβανο Συςκ. 35γρ. 3 
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15 Δάφνθ Συςκ. 20 γρ. 6 

16 

 

Δυόςμοσ 

 

Συςκ. 30γρ. 9 

17 Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρκζνο, κατά 
προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ 

Συςκ  5 λιτ 150 

18 Ελιζσ Καλαμϊν εκπυρθνωμζνεσ Συςκ. 1Kg 30 

19 Ελιζσ μαφρεσ πάςτα Συςκ. 135 γρ. 180 

20 Ηάχαρθ ψιλι κρυςταλλικι Συςκ 1 Kg. 135 

21 Ηάχαρθ άχνθ Συςκ. 400 γρ. 15 

22 Ηυμαρικά - Ράςτεσ Συςκ. 500 γρ. 2250 

23 Ηυμαρικά – Χυλοπίτεσ κοντζσ Συςκ. 500 γρ. 60 

24 Θλιόςποροσ ψίχα  κατά προτίμθςθ 
ελλθνικισ προζλευςθσ, πιςτοποιθμζνοσ 

Συςκ. 1 Kg 6 

25 Κακάο Συςκ. 125 γρ. 45 

26 Κανζλλα ξυλάκια Συςκ. 50 γρ. 75 

27 Κανζλλα τριμμζνθ Συςκ. 50 γρ. 45 

28 Καραμζλεσ μικρζσ ηελζ 

 

Συςκ 500 γρ. 

 

150 

29 Κάρυ 

 

Συςκ. 30 γρ. 

 

6 
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30 Καρυδόψιχα χφμα, φρζςκιασ εςοδείασ,  
κατά προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ, 

πιςτοποιθμζνθ 

Συςκ 1 Kg 15 

31 Κινόα Συςκ. 500 γρ. 30 

32 Κορν φλζικσ Συςκ. 500 γρ. 225 

33 Κρζμεσ βανίλια ι ςοκολάτα Συςκ. Φακελ. 600 

34 Κρόκοσ Κοηάνθσ Συςκ. 1 γρ. 23 

35 Κφμινο Συςκ. 25 γρ. 6 

36 Λιναρόςποροσ Συςκ. 500 γρ. 15 

37 Μαγιά Ξερι Συςκ. 3τεμ. 15 

38 Μαργαρίνθ τφπου  Soft Συςκ. 500 γρ. 90 

39 Μαρμελάδα κατά προτίμθςθ ελλθνικισ 
προζλευςθσ(διάφορεσ) 

Συςκ. 500 γρ. 120 

40 Μζλι Θυμαρίςιο Συςκ. 1 Kg 90 

41 Μοςχοκάρυδο 

 

 

Συςκ. 30γρ. 6 

42 Μπαχάρι τριμμζνο Συςκ. 30γρ. 6 

43 Μπζικιν πάουντερ Φακ. 20 γρ.χ3 38 

44 Μπιςκότα τφπου Μιράντα, ολικισ 
αλζςεωσ 

Συςκ. 250 γρ. 90 

45 Μπιςκότα τφπου Ρτι - Μπερ, ολικισ 
αλζςεωσ 

Συςκ. 225 γρ. 90 
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46 Νερά εμφιαλωμζνα1,5 lt 

 

Κιβ.6 φιαλϊν 1,5lt  

 

6000 

47 Ντομάτα πελτζσ, ελλθνικισ προζλευςθσ Συςκ. 400 γρ. 75 

48 Ντομάτα τφπου 
πουμαρό/κονκαςε/ντομάτα 

τρίφτθ 

Συςκ. 500 γρ. 1500 

49 Ξφδι Φιάλθ 2l 30 

50 Ριπζρι τριμμζνο Συςκ. 100 γρ. 30 

51 εβφκια πιςτοποιθμζνα, κατά προτίμθςθ 
ελλθνικισ προζλευςθσ  

Συςκ. 500 γρ. 300 

52 ίγανθ Συςκ. 150 γρ. 23 

53 φηι γλαςζ πιςτοποιθμζνο, κατά 
προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ 

 

Συςκ. 500 γρ. 750 

54 φηι κίτρινο για πιλάφι πιςτοποιθμζνο, 
κατά προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ 

 

Συςκ. 500 γρ. 750 

55 φηι καρολίνα πιςτοποιθμζνο, κατά 
προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ 

 

Συςκ. 500 γρ. 180 

56 Σοκολάτα κουβερτοφρα νιφάδεσ  

  

Συςκ.100 γρ. 30 
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57 Σοκολατάκια υγείασ μίνι Συςκ.450 γρ. 75 

58 Σόδα φαγθτοφ Συςκ.380 γρ. 9 

59 Σουςάμι 

 

Συςκ.100 γρ. 

 

6 

60 Σταφίδα ξανκιά κορινκιακι, ελλθνικισ 

προζλευςθσ, πιςτοποιθμζνθ 

 

Συςκ. 1kg 30 

61 Σταφίδα μαφρθ, ελλθνικισ 

προζλευςθσ, πιςτοποιθμζνθ 

 

 

Συςκ. 1kg 

 

6 

62 Μπαχάρι  Συςκ. 30 γρ. 9 

63 Ταχίνι ελλθνικισ προζλευςθσ, 
πιςτοποιθμζνο, 100% ςουςάμι, κατά 
προτίμθςθ ελλθνικισ προελεφςεωσ 

Συςκ.1000 γρ. 30 

64 Τυρί  Gouda Kg 105 

65 Τυρί ανκότυρο / μυηικρα νωπι γλυκιά Kg 90 

66 Τυρί μυηικρα ξερι τριμμζνθ Kg 75 

67 Τυρί Καςζρι, κατά προτίμθςθ ελλθνικισ 
προζλευςθσ 10% λιπαρά 

Kg 75 
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68 Τυρί κεφαλοτφρι κατά προτίμθςθ ελλθνικό 
τριμμζνο 

Kg 105 

69 Τυρί φζτα εγχϊρια Kg 

 

450 

70 Φακζσ μζτριεσ πιςτοποιθμζνεσ, κατά 
προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ  

 

Συςκ. 500 γρ. 360 

71 Φαςόλια μζτρια, πιςτοποιθμζνα, κατά 
προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ  

 

Συςκ. 500 γρ. 300 

72 Φρυγανιά ςικάλεωσ Συςκ. 4 τεμ. 75 

73 Χαλβάσ βανίλια ι με κακάο 1000γρ 45 

74 Χαμομιλι  Συςκ. 30γρ. 15 

75 Χυμόσ Λεμόνι φυςικόσ Συςκ. 330ml 30 

76 Ψωμί τοςτ ολικισ αλζςεωσ ι ςικάλεωσ Συςκ. 370 γρ. 450 

80 Καλαμάκια  100τεμ   15 

81 Καλαμάκια ξύλινα για σουβλάκια 100 τεμ.  10 

82 
Ανταλλακτικά φιαλίδια για 
γκαζάκια τύπου El Greco  

450γρ.   15 

 A/A 1.β ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ ΠΟΟΣ. 

77 
Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με 
ανκρακικό 1,5l 

κιβ. 6 τεμ   20 

78 Φυςικόσ χυμόσ βφςςινο 1lt. 12 τεμ  35 

79 Φυςικόσ χυμόσ πορτοκάλι 1lt. 12 τεμ     35  
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83 
Ανταλλακτικά φιαλίδια για 
γκαζάκια μικρά κλασσικά 

260γρ.  15 

84 Πλαστικά κουτάλια μικρά 10 τεμ   50 

85 Πλαστικά πηρούνια μικρά 10τεμ   50 

86 Πλαστικά πιάτα  10τεμ   50 

87 Πλαστικά ποτήρια  50 τεμ   200 

88 υσκευή υγραερίου  τύπου El Greco ΣΕΜ 450 γρ.  3 

 ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ 

ΕΚΠΣΩΘ ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑ A’  

  

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 
ΔΑΠΑΝΘ  ΧΩΡΙ 
(ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ) 

ΑΦΑΙΡΟΤΜΕΝΘ 
ΣΘ     ΕΚΠΣΩΘ 

 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ 
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 ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ 

ΕΚΠΣΩΘ ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑ B’  

  

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 
ΔΑΠΑΝΘ  ΧΩΡΙ 
(ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ) 

ΑΦΑΙΡΟΤΜΕΝΘ 
ΣΘ     ΕΚΠΣΩΘ 

 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 

 

  

 

                                

A/A 

  2.α    ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

1 Μοςχαρίςιοσ κιμάσ Νωπόσ κατά προτίμθςθ 
ελλθνικισ προζλευςθσ 

Kg 
375 

2 Ροντίκι Μόςχου Νωπό  κατά προτίμθςθ 
ελλθνικισ προζλευςθσ 

Kg 
375 

3 Κοτόπουλο Νωπό Τεμαχιςμζνο  κατά προτίμθςθ 
ελλθνικισ προζλευςθσ 

Kg 
825 

A/A 2.β ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ (κατεψυγμζνα ψάρια) ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

1 Ψάρι Ρζρκα φιλζτο Kg 450 

2 Καλαμαράκια Kg 180 

3 Χταπόδι Kg 180 

A/A 2.γ ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ (κατεψυγμζνα 
λαχανικά) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

1 Αρακάσ    ςυςκ. 1000gr Τεμ. 225 

2 Ανάμεικτα  ςυςκ. 1000gr Τεμ. 75 

3 Καλαμπόκι  ςυςκ. 1000gr Τεμ. 150 

4 Σπανάκι   ςυςκ. 1000gr Τεμ. 300 

5 Φαςολάκια  ςτρογ.  ςυςκ.1000gr Τεμ. 225 
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ΟΜΑΔΑ Γ’  

Α/Α   3. ΕΙΔΘ ΜΑΝΑΒΙΚΘ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

1 Αγγοφρια Τεμ. 900 

2 Ακτινίδια Kg 150 

3 Άνθκοσ Τεμ.  75 

4 Γλυκοπατάτεσ Kg 100 

5 Δυόςμοσ Τεμ.  45 

6 Καρότα Kg 750 

7 Koλοκφκια Kg 375 

8 Κουνουπίδι Kg 200 

9 Κρεμμφδια φρζςκα Kg 45 

10 Κρεμμφδια ξερά Kg 525 

11 Λάχανο Kg 375 

12 Λεμόνια Kg 300 

13 Μαϊντανόσ Τεμ.  225 

14 Μαροφλια Τεμ. 225 

15 Μελιτηάνεσ Kg 150 

16 Μπρόκολο Kg 140 

17 Ντομάτεσ Kg 600 

18 Ριπεριζσ πράςινεσ ςτρογγυλζσ Kg 45 

19 Ραντηάρι Kg 250 

20 Σζλινο Τεμ. 100 

21 Σκόρδα Τεμ. 90 

22 Αβοκάντο Kg 72 

23 Ανανάσ Kg 250 

24 Μιλα Kg 900 

25 Μπανάνεσ Kg 600 

26 Αχλάδια Kg 450 

27 Ρορτοκάλια Kg 900 

28 Ρεπόνια Kg 300 

29 Καρποφηια Kg 450 

30 Βερίκοκα Kg 150 

31 Φράουλεσ  Kg 300 

32 Μανταρίνια Kg 150 
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 ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ 

ΕΚΠΣΩΘ ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑ Γ’  

  

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 
ΔΑΠΑΝΘ  ΧΩΡΙ 
(ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ) 

ΑΦΑΙΡΟΤΜΕΝΘ 
ΣΘ     ΕΚΠΣΩΘ 

 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 

 

33 οδάκινα Kg 150 

34 Νεκταρίνια Kg 150 

35 Ρατάτεσ Kg 2400 
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ΟΜΑΔΑ Δ’  

 ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ 

ΕΚΠΣΩΘ ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑ Δ’  

  

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 
ΔΑΠΑΝΘ  ΧΩΡΙ 
(ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ) 

ΑΦΑΙΡΟΤΜΕΝΘ 
ΣΘ     ΕΚΠΣΩΘ 

 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 

 

Α/Α ΕΙΔΘ ΑΡΣΟΠΩΛΕΙΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

1 Ψωμί  ολικισ αλζςεωσ 500 gr. 3000 

2 Ραξιμαδάκια κρίκινα Kg 150 

3 Μελομακάρονα Kg 30 

4 Κουραμπιζδεσ Kg 15 

5 Βουτιματα - Κουλουράκια διάφορα Kg 150 

6 Αλμυρά διάφορα (τυροπιτάκια, κλπ) Kg 150 
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 ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ 

ΕΚΠΣΩΘ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Ε’  

  

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 

ΔΑΠΑΝΘ  ΧΩΡΙ (ΧΩΡΙ 
ΣΟ ΦΠΑ) 

ΑΦΑΙΡΟΤΜΕΝΘ ΣΘ     
ΕΚΠΣΩΘ 

 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

    

 

ΟΜΑΔΑ Ε’ (ΓΑΛΑ)  

Α) ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ Δ.ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / ΑΣΟΜΟ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 360 50.760 

       

Β) ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΣΟ ΝΠΔΔ   ‘ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΞΙΩΣΘ’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / ΑΣΟΜΟ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 360 2.160 

 

Γ) ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΔΛΣΜ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / ΑΣΟΜΟ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 360 3.600 

 

Δ)ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / ΑΣΟΜΟ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 360 3.600 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ - ΣΕΤΔ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

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

 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6200+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ, ΓΙΑΛΟΣ – ΑΚΤΘ 
ΚΑΜΑΝΘ,84600 ΜΥΚΟΝΟΣ  

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ιςιδϊρα Αλεξανδροποφλου 

- Τθλζφωνο: 2289360100 

- Θλ. ταχυδρομείο: mayor@mykonos.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.mykonos.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΜΕ ΤΘΝ ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
«Ρ.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΩΤΘΣ’» ΚΑΙ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ 
ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΘΝΕΣ  

(CPV) :  15000000-8, 15511000-3 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 6200 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : 5 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

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

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
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περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

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

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

*……+ 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
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πλθροφορίεσ 

*……+ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

*+ Ναι *+ Πχι 
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- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 
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Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

*+ Ναι *+ Πχι 
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του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο 
τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 
Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxiii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

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

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

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

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

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

xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
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xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ 
φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο 
μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 





 

Σελίδα 105 

                                                                                                                                                                                                 

xxxiii 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. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.   




