
          

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

  

                                          Μφκονοσ, 04/10/2021 

                                          Αρ. Πρωτ.:-30079- 

 

 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

«Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΩΣΘ’» ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑΟΚΣΩ (18) 

ΜΘΝΕ 

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: Χρθματοδότθςθ: ίδιοι 
πόροι 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 234.173,45€, προ του 
αναλογοφντοσ ΦΠΑ 

                                                     

 

  

  

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ 

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ  Διεκνι Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό (Άνω των ορίων), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για 
τθν ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «Π.Α.Κ.Ο. 
‘Γ.ΑΞΙΩΣΘ’» ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ για χρονικό διάςτθμα 18 μθνϊν  ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  
αξίασ 234.173,45€, προ του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 





 

Σελίδα 2 

Περιεχόμενα 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ....................................................................................................... 3 
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ................................................................................................................................ 3 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ................................................................................................................... 3 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................ 4 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 5 
1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 8 
1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ ...................................................................................................................................................... 8 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ...................................................................................................... 9 
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ......................................................................................................................................... 10 

2.1.1 Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ .............................................................................................................................. 10 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ Σφμβαςησ ............................................................................... 10 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίςεων ............................................................................................................................... 10 
2.1.4 Γλϊςςα........................................................................................................................................................ 11 
2.1.5 Εγγυήςεισ .................................................................................................................................................... 11 
2.1.6 Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων ......................................................................................................... 12 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ .......................................................................................... 12 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ................................................................................................................................ 12 
2.2.2 Εγγφηςη ςυμμετοχήσ .................................................................................................................................. 12 
2.2.5 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα ....................................................................................................... 17 
2.2.6 Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ ......................................... 18 
2.2.6 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικήσ επιλογήσ ...................................................................................................... 18 

2.2.6.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν .................................................................................18 
2.2.6.2 Αποδεικτικά μζςα ................................................................................................................................................19 

2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ............................................................................................................................................. 23 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεςησ ..................................................................................................................................... 23 

2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................................ 24 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολήσ προςφορϊν ........................................................................................................... 24 
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολήσ προςφορϊν ................................................................................................ 24 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ- Τεχνική Προςφορά» ............................................. 26 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ .......................................................................................................................................26 
2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά ......................................................................................................................................................27 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομική Προςφορά» / Τρόποσ ςφνταξησ και υποβολήσ οικονομικϊν 
προςφορϊν .............................................................................................................................................................. 28 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .................................................................................................................. 29 
2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορϊν .................................................................................................................... 29 

3.1 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ............................................................................................................ 31 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποςφράγιςη προςφορϊν .................................................................................................... 31 
3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορϊν ............................................................................................................................. 31 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ................................................ 32 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................................................................................... 34 
4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  (ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ) ............................................................................................................................... 38 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 38 
4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.............................................................................................................................. 38 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 39 
4.5 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ....................................................................................................... 40 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................ 40 
5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ............................................................................................................................................. 41 
5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 41 
5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 43 
6.1  ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................................................. 44 
6.2  ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΩΝ ..................................................................................... 44 
6.3  ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ .................................................................................................... 45 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΘ ............................................................................................................................................... 47 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ- ΕΕΕΣ .................................................................................................................................................. 104 

 





 

Σελίδα 3 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 090235079 

Κωδικόσ Θλεκτρονικισ Τιμολόγθςθσ  

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 Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

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) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ 
και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

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

δ) 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 
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 Ρεριφζρειασ 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 

mailto:mayor@mykonos.gr
http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mykonos.gr/
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(ΟΜΑΔΑ Αϋ), ηαχαροπλαςτικισ (ψωμί και αρτοςκευάςματα) (ΟΜΑΔΑ Δ’) κακϊσ και του γάλακτοσ (ΟΜΑΔΑ 
Εϋ) 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

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  2021-2022, κι 
όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτθν υπϋαρικμ. 34/2021 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ . 

Ειδικότερα: 

Α) για το Διμο Μυκόνου εκδόκθκε θ με αρικ. 309/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  του Δθμάρχου 
Μυκόνου με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 101.944,08 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021-2022. 

Β) για το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου εκδόκθκε θ με αρικ. 129/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του  ΔΣ του ΔΛΤΜ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 5.125,68 
€ ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063 των οικονομικϊν ετϊν 2021-2022.  

 Γ) Για τον Π.Α.Κ.Ο (Γ. ΑΞΙΩΣΘ ) εκδόκθκαν θ με αρικ. 65/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του 
Ρροζδρου του ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 13.735,38 € ςε βάροσ του ΚΑ 15-6063 
των οικονομικϊν ετϊν 2021-2022, θ με αρικ. 66/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου 
του ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 2.310,62 € ςε βάροσ του 60-6063 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021-2022, θ με αρικ. 61/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του ΔΣ 
με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 87.756,82 € ςε βάροσ του 15-6654.0002 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021-2022, θ με αρικ. 62/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του ΔΣ 
με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 20.801,34 € ςε βάροσ του 15-6654.0003 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021-2022, θ με αρικ. 63/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του ΔΣ 
με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 24.691,86 € ςε βάροσ του 15-6654.0004 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021-2022 και θ με αρικ. 64/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του 
ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 9.540,60 € ςε βάροσ του 15-6654.0005 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021 – 2022  

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’) και  

β) ςτθν προμικεια γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ:  

i. Των  εργαηόμενων  ςτο Διμο Μυκόνου  

ii. Των εργαηόμενων  ςτο  ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Ρολιτιςτικόσ, Ακλθτικόσ,  & Κοινωνικόσ 
Οργανιςμόσ ‘ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΘΣ’»  

iii. Των εργαηόμενων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και  

iv. Των εργαηόμενων ςτο Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  15000000-8 (Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα ), 15511000-3 (Γάλα). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΟΜΑΔΑ Α: «Ρρομικεια Ειδϊν Ραντοπωλείου», εκτιμϊμενθσ αξίασ 77.121,80€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του αναλογοφντοσ ΦΡΑ  
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ΟΜΑΔΑ Β: «Ρρομικεια Ειδϊν Κρεοπωλείου», εκτιμϊμενθσ αξίασ 18.408,30€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 

ΟΜΑΔΑ Γ : «Ρρομικεια Ειδϊν Μαναβικισ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 21.851,35€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ ΦΡΑ  

ΟΜΑΔΑ Δ:  «Ρρομικεια Ειδϊν Ηαχαροπλαςτικισ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 8.040,00€ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ  

ΟΜΑΔΑ Ε: «Ρρομικεια Γάλακτοσ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 108.752,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ ΦΡΑ  

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ 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. 

 

Τα ποςά και οι ποςότθτεσ που αναφζρονται ςτον Ενδεικτικό Ρροχπολογιςμό τθσ υπϋαρικμ. 34/2021 
μελζτθσ  τθσ υπθρεςίασ του Διμου 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.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 234.173,45€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ ΦΡΑ  (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 265.217,95)  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δεκαοχτϊ (18) μινεσ και ζωσ τθσ εξαντλιςεωσ του φψουσ του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανάδειξθσ νζου 
προμθκευτι και άρχεται από τθν επομζνθ τθσ υπογραφι τθσ 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
Ι (υπϋαρικμ 34/2021 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 Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, 
των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37 

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου 
µε τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 
16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων 
και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  
 του ν.4727/2020 Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 

(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο 
Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με 
αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

 Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) "Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ 
διατάξεισ". 

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει 
ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»,  
 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και του ν. 

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 

ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 

Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ -υκμίςεισ για τον 
εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 
ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και 
άλλεσ διατάξεισ.” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 64233(Β’ 2453/09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 

 του άρκρο 4 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου 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 
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Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, πραγματοποιείται εφεξισ από τουσ οικείουσ 
Διμουσ» που κυρϊκθκε με το Ν. 4111/2103  

 τθ διάταξθ του άρκρου 7 τθσ υπϋαρ. 88555/3293/04-10-1988 ΚΥΑ «Υγιεινι και αςφάλεια 
προςωπικοφ του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» που κυρϊκθκε με το άρκρο 39 του 
Ν.1836/1989  

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

 τθν αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο 
των Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων». 

 τθσ υπϋαρικμ. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323 Βϋ/30-07-2007) «Τροποποίθςθ τθσ υπϋαρικμ. 
53361/02-10-2006 ΚΥΑ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των 
ΟΤΑ και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ», ςφμφωνα με τθν οποία ςε περίπτωςθ αντικειμενικισ 
αδυναμίασ των ΟΤΑ αϋβακμοφ να χορθγιςουν 1 λίτρο φρζςκο γάλα, χορθγείται ίςθ ποςότθτα 
γάλακτοσ μακράσ διαρκείασ ι τφπου ΕΒΑΡΟΕ 

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

 τθσ υπϋαρικμ. 31119/19-05-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 990 Βϋ/28-05-2008) «Τροποποίθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 
53361/02-10-2006 ΚΥΑ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των 
ΟΤΑ και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ  

 τθσ υπ’ αρικμό εγκ. 3 με αρικμό πρωτ. 11543/26-3-2013 τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του 
ΥΡ.ΕΣ. για τθν «Ανάδειξθ προμθκευτϊν –χορθγθτϊν προμθκειϊν του Διμων, των Ιδρυμάτων και 
όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, των Ρεριφερειϊν, των Ιδρυμάτων και των νομικϊν τουσ 
προςϊπων κακϊσ και των ςυνδζςμων ΟΤΑ Α’ &Β’ βακμοφ. 
 

 Τθν υπ’ αρικ. 34/2021 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

 Του με ΑΔΑΜ 21REQ008636445 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 21REQ008423652 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 21REQ008633589 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 21REQ008628840 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. 309/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  του Δθμάρχου Μυκόνου με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 101.944,08 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063 των οικονομικϊν 
ετϊν 2021-2022.  

 Τθν με αρικ. 129/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του  ΔΣ του ΔΛΤΜ με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 5.125,68 € ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063 των οικονομικϊν 
ετϊν 2021-2022. 

 Τισ με αρικ. 65/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του ΔΣ με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 13.735,38 € ςε βάροσ του ΚΑ 15-6063 των οικονομικϊν ετϊν 
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2021-2022, με αρικ. 66/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του ΔΣ με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 2.310,62 € ςε βάροσ του 60-6063 των οικονομικϊν ετϊν 
2021-2022, με αρικ. 61/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του ΔΣ με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 87.756,82 € ςε βάροσ του 15-6654.0002 των οικονομικϊν 
ετϊν 2021-2022, με αρικ. 62/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου του ΔΣ με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 20.801,34 € ςε βάροσ του 15-6654.0003 των 
οικονομικϊν ετϊν 2021-2022, με αρικ. 63/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Ρροζδρου 
του ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 24.691,86 € ςε βάροσ του 15-6654.0004 
των οικονομικϊν ετϊν 2021-2022 και με αρικ. 64/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του 
Ρροζδρου του ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ δαπάνθ ποςοφ 9.540,60 € ςε βάροσ του 15-
6654.0005 των οικονομικϊν ετϊν 2021 – 2022 

 Τθ με αρικ. 02/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΟΝΩΚΚ-62Θ) απόφαςθ τθσ Ο.Ε. με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ 

επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του. 

 Τθ με αρικ. 182/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΣΩΚΚ-Β9Θ) απόφαςθ τθσ Ο.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκε θ  μελζτθ, 

και θ κατάρτιςθ των όρων τθσ προκιρυξθσ. 

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 Ο.Ρ.Σ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

5/10/2021 
5/10/2021 και ϊρα 

11:00 πμ 
1/11/2021 και ϊρα 15:00 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ ςτισ 27-09-2021 με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  
134935, και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται  ςτον Ελλθνικό Τοπικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 
του Ν. 4412/2016. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Θ Διακιρυξθ θα καταχωρηθεί 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 τουσ.  

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

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

 

 

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 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ,  

 θ υπϋαρικμ. 34/2021 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ  (ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ – 
ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, τεχνικι ζκκεςθ,  Γενικι Συγγραφι υποχρεϊςεων) που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ . 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 

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

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 δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα και ςωρευτικά  από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι  το αργότερο ζξι (6) 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 ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα   

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

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

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι..  

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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

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

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

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

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

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

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 Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7και 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. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε  ποςοςτό 
2% τθσ αξίασ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ τθσ ομάδασ ι των ομάδων ειδϊν για τα 
οποία ςυμμετζχει, προ Φ.Π.Α. και ωσ αποτυπϊνονται ςτον κάτωκι πίνακα: 
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ΟΜΑΔΕ ΚΑΘΑΡΘ ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟ ΦΠΑ 

(€) 

Ποςό Εγγφθςθσ υμμετοχισ ςε 
(€) 

Α) Προμικεια Ειδϊν Παντοπωλείου  77.121,80€ 1.542,44€ 

Β) Προμικεια Ειδϊν Κρεοπωλείου 18.408,30€ 368,17€ 

Γ) Προμικεια Ειδϊν Μαναβικισ 21.851,35€ 437,03€ 

Δ) Προμικεια Ειδϊν 
Ηαχαροπλαςτικισ (Άρτοσ και 
Αρτοςκευάςματα) 

8.040,00€ 160,80€ 

Ε) Προμικεια Γάλακτοσ 108.752,00€ 2.175,04€ 

 

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 ςτον ανωτζρω πίνακα και αναλυτικά ςτθν 
υπϋαρικμ. 34/2021 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ του Διμου, θ οποία κα κατατίκεται μαηί με τθν εγγυθτικι 
επιςτολι εντόσ του φακζλου και ωσ ορίηεται ςτθν τελευταία παράγραφο του παρόντοσ άρκρου. 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. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων:  

α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ,  

β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 
2.2.8 , 

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 
3.2),  

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,  

ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016,  

ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 
προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί,  
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η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

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

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

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 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 ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 
187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
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τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 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. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

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

2.2.3.2. τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

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

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

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

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

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.   
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ 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) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, 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 εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2  τθσ παροφςασ,  

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

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

 Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.5. Δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ςτθν 
παροφςα ςφμβαςθ. 

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

 2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου 
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να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι 
ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό 
αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, 
μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά 
μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν 
αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται 
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται 
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ, 
δθλϊνοντασ τθ ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.).  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.   

2.2.5 Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ τουσ και τα κατάλλθλα 
μζςα για τθν διακίνθςθ των ειδϊν. 
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Οι οικονομικοί φορείσ ςτο αντίςτοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ κα αναφζρουν ότι πλθροφν τθν ωσ άνω ελάχιςτθ 
απαίτθςθ που ςχετίηεται με τθν διάκεςθ από μζρουσ τουσ τθσ ςχετικισ άδειασ λειτουργίασ τθσ 
επιχείρθςθσ κακϊσ και των μζςων που κα χρθςιμοποιιςουν για τθν διακίνθςθ των ειδϊν. 

2.2.6 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 πρότυπο για τθν αςφάλεια τροφίμων και ςυγκεκριμζνα 
ςυςτιματοσ περί 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, υποβάλλει πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ HACCP του παραγωγοφ από 
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ 

δθλϊνοντάσ το, κατά περίπτωςθ, ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

Επιςθμαίνεται ότι αναγνωρίηονται ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.7. Τπεξγνιαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

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 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
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ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Παράρτθμα ΙΙ  το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. Το ΕΕΕΣ φζρει 
υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται 
προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ 
μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 
παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 
του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 
(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 
3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 
υποχρεϊςεισ του. 

2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ. 

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

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

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: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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

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

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. 
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

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

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.1 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 

                                                           
1
 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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άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
αντίγραφο τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ τουσ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν το ςχετικά 
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ι κατάλλθλθ βεβαίωςθ , που να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο 
Ευρωπαϊκό φορζα πιςτοποίθςθσ. 

Το/τα εν λόγω πιςτοποιθτικό/ά πρζπει να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ του 
υποψθφίου, όςο και κατά τον χρόνο κατακφρωςθσ αποτελζςματοσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν 
αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

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

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





 

Σελίδα 23 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 
 
Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.9. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

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 Ρεριφζρειασ 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 (ΟΜΑΔΑ 
Εϋ) . 
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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 αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω 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 ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρ. 64233(Β’ 
2453/09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ). Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο 
(εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από 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 να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 10 τθσ 
ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

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

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  

(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά» 
ςτον οποίο περιλαμβάνονται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο  
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  
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Από τον Οικονομικό φορζα ςθμαίνονται με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ 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. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.  

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
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γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Σθμειϊνεται ότι ςτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν 
προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν 
απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται 
από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί 
απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ 
ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια 
ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν 
απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, 
ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα 
εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. Επίςθσ, γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και 
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά υμμετοχισ  

2.4.3.1. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ: 

Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,  
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Β) τθν Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Παράρτθμα ΙΙ).  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Σεχνικι προςφορά 

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. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ και ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Τζλοσ θ τεχνικι προςφορά κα περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 
από μζρουσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι:  

1. ζχουν 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 

2. τα χορθγοφμενα είδθ και ωσ ορίηονται ςτθν υπ’ αρικμ 34/2021 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ κα είναι κατά 
προτίμθςθ ελλθνικισ παραγωγισ ι προζλευςθσ Ε.Ε και αρίςτθσ ποιότθτασ 

3. θ μεταφορά των ωσ άνω χορθγοφμενων ειδϊν κα γίνεται με μεταφορικά μζςα κακαρά και 
απολυμαςμζνα 

4. 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.  

5. αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που 
κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ 

6. αναλαμβάνουν να παραδίδει τα υπό προμικεια είδθ  τμθματικά κατά περίπτωςθ και όπωσ προβλζπεται 
ςτθν υπϋαρικμ 34/2021  μελζτθ τθσ υπθρεςίασ ςτο χϊρο/χϊρουσ  που κα υποδειχκεί/οφν  

 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΘ:  

Πςον αφορά τισ Υπεφκυνεσ 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). 

Οι Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από τον νόμιμο εκπρόςωπο ι  
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). 

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

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.  

 Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται 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. 

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 
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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 
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 πξνζθνξώλ   

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 ωσ μθ 
κανονικι. 

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 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. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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: 
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α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα 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 ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ 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 3.1.2.1. τθσ παροφςασ και τα άρκρα 
102 και 103  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.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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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 , ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ 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» και του 
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» τθν Παραςκευι 5/11/2021 και ϊρα 12:00.  

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.  

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
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με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε 
πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν.  

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 
ςτο ΕΣΘΔΘΣ,  από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

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.  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

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»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ 

και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 

περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 

ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ 

των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  αυτισ. 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 

αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 

εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 

μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 

ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
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προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 

ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 

ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 

αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 

δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 

προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 

ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 

παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 

διαφάνειασ. 

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

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 
2.2.5 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.6 (κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ) τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ 
ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα ςφναψθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: 

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και  

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςθ του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ 
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 

και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά 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. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

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

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παράβολου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
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επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

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

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ 
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
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νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/2021 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά .  

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:   

α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι 
τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 ,  

β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  

δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  

ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,  

ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιϊματα προαίρεςθσ και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

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 παρ.12 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 οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ  ςε περίπτωςθ παράβαςθσ, από τον 
ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν. 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά 
είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν 
που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ 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 ςφμβαςθσ 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. 

4.3.3 τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του ωσ άνω όρου περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ2. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

                                                           

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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

 

4.6 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. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  
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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 για το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ φςτερα από κάκε τμθματικι παράδοςθ 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 τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, 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 του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 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 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) 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 δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

τθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ 
γ, κοινοποιείται ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 203 του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ από μζρουσ του Αναδόχου, 
προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να 
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ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο 
τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01  

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

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. 

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 
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ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

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

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ 
γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ 
κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 
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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 ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ,  

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 
εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,  

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ 
χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
 

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

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

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι 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. 

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. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

 

                                                                          Ο Διμαρχοσ Μυκόνου 

 

 

 

                                                                        Κωνςταντίνοσ Π. Κουκάσ 

 





 

Σελίδα 47 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Μειέηε  

 

        

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

               ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ         

              ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ     
  

 

                            ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΑΡ. 34/2021 

(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 142.328,19€ 

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α και θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς  του  προϋπολογισμού 
του ΚΑ: 15-6654.0002 , ΚΑ: 15-6654.0003, ΚΑ: 15-6654.0004, ΚΑ: 15-6654.0005 για τα έτη 2021 και 

2022 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 ανέρχεται στο ποσό των 122.889,76€ 

και θα βαρύνει τους οικείους ΚΑ του Δήμου  των νομικών προσώπων ως εξής : Δήμος Μυκόνου: 
ΚΑ:  20-6063  , Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟: ΚΑ: 60-6063, ΚΑ: 15-6063, Δημοτικό Λιμενικό 
Σαμείο Μυκόνου:  ΚΑ: 20-6063 για τα έτη 2021 και 2022. 

 





 

Σελίδα 48 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 265.217,95€ ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ.  

Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις κάτωθι ομάδες :  

ΟΜΑΔΑ Α’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0002 

 

Α/Α 
1.α ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟ
ΟΣ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ Ε 

ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

 

ΥΠΑ 
% 

1 Αλάτι υσκ.750 γρ. 115 3,90 € 448,50 € 13 

2 Αλάτι ψιλό / χοντρό kgr υσκ. 
1000γρ. 

15 1,20 € 18,00 € 13 

3 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις υσκ. 1 Kg 100 1,90 € 190,00 € 13 

4 
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο 

του 
υσκ. 500 

γρ. 
300 1,40 € 420,00 € 13 

5 Αμμωνία Υακελ. 12 1,00 € 12,00 € 13 

6 Αυγά  μεσαία 6άδα 800 1,40 € 1.120,00 € 13 

7 Βανίλια σε σκόνη υσκ. 5 
τεμ.x3γρ 

50 1,05 € 52,50 € 24 

8 Βασιλικός υσκ. 20 γρ. 6 1,90 € 11,40 € 13 

9 Βρώμη ΚΟΤΑΚΕΡ υσκ. 
1000γρ. 

30 4,10 € 123,00 € 13 

10 Γάλα τύπου Family 1.5% Σεμ. 1,5lt 1200 2,90 € 3.480,00 € 13 

11 Γαρίφαλο τριμ. υσκ.30 γρ. 10 2,20 € 22,00 € 13 

12 
Γιαούρτι στραγγιστό με 2% 

λιπαρά 
υσκ. 1Kg 800 4,90 € 3.920,00 € 13 

13 

Γίγαντες κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης 

πιστοποιημένοι σε 
συσκευασία 

500 γρ. 110 6,80 € 748,00 € 13 

14 Δεντρολίβανο υσκ. 35γρ. 4 1,50 € 6,00 € 13 

15 Δάφνη υσκ. 20 γρ. 6 1,80 € 10,80 € 13 

16 Δυόσμος υσκ. 30γρ. 9 1,90 € 17,10 € 13 

17 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο, κατά προτίμηση 

ελληνικής προέλευσης 
υσκ  5 λιτ 170 34,50 € 5.865,00 € 13 

18 
Ελιές Καλαμών 
εκπυρηνωμένες 

υσκ. 1Kg 40 9,00 € 360,00 € 13 
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19 Ελιές μαύρες πάστα υσκ. 135 
γρ. 

200 3,90 € 780,00 € 13 

20 Ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική υσκ 1 Kg. 135 1,20 € 162,00 € 13 

21 Ζάχαρη άχνη υσκ. 400 
γρ. 

15 1,20 € 18,00 € 13 

22 Ζυμαρικά - Πάστες υσκ. 500 
γρ. 

2250 1,60 € 3.600,00 € 13 

23 
Ζυμαρικά – Φυλοπίτες 

κοντές 
υσκ. 500 

γρ. 
60 2,50 € 150,00 € 13 

24 

Ηλιόσπορος ψίχα  κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης, πιστοποιημένος 
υσκ. 1 Kg 6 4,40 € 26,40 € 13 

25 Κακάο υσκ. 125 
γρ. 

45 2,80 € 126,00 € 13 

26 Κανέλλα ξυλάκια υσκ. 50 γρ. 80 2,20 € 176,00 € 13 

27 Κανέλλα τριμμένη υσκ. 50 γρ. 45 1,80 € 81,00 € 13 

28 Καραμέλες μικρές ζελέ υσκ 500 γρ. 150 5,80 € 870,00 € 13 

29 Κάρυ υσκ. 30 γρ. 6 2,50 € 15,00 € 13 

30 

Καρυδόψιχα χύμα, 
φρέσκιας εσοδείας,  κατά 

προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ 1 Kg 20 18,30 € 366,00 € 13 

31 Κινόα υσκ. 500 
γρ. 

30 6,50 € 195,00 € 13 

32 Κορν φλέικς υσκ. 500 
γρ. 

300 5,90 € 1.770,00 € 13 

33 Κρέμες βανίλια ή σοκολάτα υσκ. Υακελ. 0 0,00 € 0,00 € 
 

34 Κρόκος Κοζάνης υσκ. 1 γρ. 23 7,00 € 161,00 € 13 

35 Κύμινο υσκ. 25 γρ. 6 2,80 € 16,80 € 13 

36 Λιναρόσπορος υσκ. 500 
γρ. 

15 4,50 € 67,50 € 13 

37 Μαγιά Ξερή υσκ. 3τεμ. 15 1,90 € 28,50 € 13 

38 Μαργαρίνη τύπου  Soft υσκ. 500 
γρ. 

90 3,60 € 324,00 € 13 

39 

Μαρμελάδα κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης(διάφορες) 

υσκ. 500 
γρ. 

120 4,40 € 528,00 € 13 

40 Μέλι Θυμαρίσιο υσκ. 1 Kg 100 19,80 € 1.980,00 € 13 

41 Μοσχοκάρυδο υσκ. 30γρ. 6 3,90 € 23,40 € 13 

42 Μπαχάρι τριμμένο υσκ. 30γρ. 6 2,50 € 15,00 € 13 
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43 Μπέικιν πάουντερ Υακ. 20 
γρ.χ3 

38 1,00 € 38,00 € 13 

44 
Μπισκότα τύπου Μιράντα, 

ολικής αλέσεως 
υσκ. 250 

γρ. 
110 2,00 € 220,00 € 13 

45 
Μπισκότα τύπου Πτι - 
Μπερ, ολικής αλέσεως 

υσκ. 225 
γρ. 

110 1,80 € 198,00 € 13 

46 Νερά εμφιαλωμένα1,5 lt 
Κιβ.6 

φιαλών 1,5lt 
7000 2,60 € 18.200,00 € 13 

47 
Ντομάτα πελτές, ελληνικής 

προέλευσης 
υσκ. 400 

γρ. 
75 2,40 € 180,00 € 13 

48 

Ντομάτα τύπου 
πουμαρό/κονκασε/ντομάτα 

τρίφτη 

υσκ. 500 
γρ. 

1500 1,60 € 2.400,00 € 13 

49 Ξύδι Υιάλη 2l 30 4,90 € 147,00 € 13 

50 Πιπέρι τριμμένο υσκ. 100 
γρ. 

30 3,70 € 111,00 € 13 

51 

Ρεβύθια πιστοποιημένα, 
κατά προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

350 3,20 € 1.120,00 € 13 

52 Ρίγανη υσκ. 150 
γρ. 

23 2,90 € 66,70 € 13 

53 

Ρύζι γλασέ πιστοποιημένο, 
κατά προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

750 3,00 € 2.250,00 € 13 

54 

Ρύζι κίτρινο για πιλάφι 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

800 2,75 € 2.200,00 € 13 

55 

Ρύζι καρολίνα 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

200 2,70 € 540,00 € 13 

56 
οκολάτα κουβερτούρα 

νιφάδες 
υσκ.100 γρ. 40 3,00 € 120,00 € 13 

57 οκολατάκια υγείας μίνι υσκ.450 γρ. 85 7,30 € 620,50 € 13 

58 όδα φαγητού υσκ.380 γρ. 20 3,00 € 60,00 € 24 
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59 ουσάμι υσκ.100 γρ. 15 1,70 € 25,50 € 13 

60 
ταφίδα ξανθιά κορινθιακή, 

ελληνικής 
υσκ. 1kg 50 8,50 € 425,00 € 13 

61 
ταφίδα μαύρη, ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ. 1kg 6 9,20 € 55,20 € 13 

62 Μπαχάρι υσκ. 30 γρ. 9 2,50 € 22,50 € 13 

63 

Σαχίνι ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένο, 

100% σουσάμι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προελεύσεως 

υσκ.1000 
γρ. 

50 13,50 € 675,00 € 13 

64 Συρί  Gouda Kg 150 9,20 € 1.380,00 € 13 

65 
Συρί ανθότυρο / μυζήθρα 

νωπή γλυκιά 
Kg 100 8,80 € 880,00 € 13 

66 Συρί μυζήθρα ξερή τριμμένη Kg 75 8,40 € 630,00 € 24 

67 

Συρί Κασέρι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 10% λιπαρά 
Kg 90 14,80 € 1.332,00 € 13 

68 

Συρί κεφαλοτύρι κατά 
προτίμηση ελληνικό 

τριμμένο 
Kg 120 10,80 € 1.296,00 € 13 

69 Συρί φέτα εγχώρια Kg 450 13,00 € 5.850,00 € 13 

70 

Υακές μέτριες 
πιστοποιημένες, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

380 2,90 € 1.102,00 € 13 

71 

Υασόλια μέτρια, 
πιστοποιημένα, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

300 4,70 € 1.410,00 € 13 

72 Υρυγανιά σικάλεως υσκ. 4 τεμ. 90 2,30 € 207,00 € 13 

73 Φαλβάς βανίλια ή με κακάο 1000γρ 45 12,80 € 576,00 € 13 
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74 Φαμομήλι υσκ. 30γρ. 15 1,50 € 22,50 € 13 

75 Φυμός Λεμόνι φυσικός υσκ. 330ml 30 1,20 € 36,00 € 13 

76 
Χωμί τοστ ολικής αλέσεως ή 

σικάλεως 
υσκ. 370 

γρ. 
500 3,18 € 1.590,00 € 13 

    

ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΙΔΗ ΜΕ ΥΠΑ 

13% 
73.547,30 € 

    

ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΙΔΗ ΜΕ ΥΠΑ 

24% 
742,50 € 

    
ΥΠΑ (13%) 

9.561,15 € 

 

    
ΥΠΑ (24%) 

178,20 € 

 

    

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΥΠΑ 13% 

83.108,45 € 

 

    

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

920,70 € 

 

    
ΤΝΟΛΟ 1.Α 

84.029,15 € 

 

 

 

 

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 € 13 

78 
Υυσικός χυμός 

βύσσινο 1lt. 
12 τεμ 35 26,40 € 924,00 € 13 

79 
Υυσικός χυμός 
πορτοκάλι 1lt. 

12 τεμ 35 28,80 € 1.008,00 € 13 

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 





 

Σελίδα 53 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ (1.α + 1.β):  87.294,21 ΕΤΡΨ 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0003 

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 

    

ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
2.242,00 € 

    
ΤΝΟΛΟ 

ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

590,00 € 

    ΥΠΑ (13%) 291,46 € 

    ΥΠΑ (24%) 141,60 € 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
2.533,46 € 

    

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

731,60 € 

    
ΤΝΟΛΟ 1.Β 3.265,06 € 

                                

A/A 

  2.α    ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Μοζταρίζιος κιμάς Νφπός καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 8,33 € 3.123,75 € 

2 Πονηίκι Μόζτοσ Νφπό  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 10,12 € 3.795 € 

3 Κοηόποσλο Νφπό Σεματιζμένο  
καηά προηίμηζη ελληνικής 
προέλεσζης 

Kg 

825 3,43 € 2.829,75 € 

    ΤΝΟΛΟ 9.748,50 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 1.267,30 € 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 11.015,80 € 
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A/A 2.γ ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ 
(θαηεςπγκέλα ιαραληθά) 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ ΔΤΡΩ 

1 Αρακάς    ζσζκ. 1000gr Σεμ. 225 2,10 € 472,50 € 

2 Ανάμεικηα  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 75 1,90 € 142,50 € 

3 Καλαμπόκι  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 150 2,15 € 322,50 € 

4 πανάκι   ζσζκ. 1000gr Σεμ. 300 2,20 € 660,00 € 

5 Φαζολάκια  ζηρογ.  
ζσζκ.1000gr 

Σεμ. 
225 2,16 € 486,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 2.083,50 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 270,85 € 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 2.354,35 € 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (2.α+ 2.β +2.γ): 20.801,36  ΕΤΡΨ 

ΟΜΑΔΑ Γ’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΚΑ :15-6654.0004  

 

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

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ ΔΤΡΩ 

1 Φάρι Πέρκα θιλέηο Kg 450 8,05 € 3.622,5 € 

2 Καλαμαράκια Kg 180 3,55 € 639 € 

3 Υηαπόδι Kg 180 12,86 € 2.314,80 € 

    ΤΝΟΛΟ 6.576,30 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 854,91 € 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 7.431,21 € 

Α/Α   3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

 Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

1 Αγγούρια Σεμ. 900 1,73 € 1557,00 € 

2 Ακτινίδια Kg 150 2,10 € 315,00 € 

3 Άνηθος Σεμ.  75 0,47 € 35,25 € 
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4 Γλυκοπατάτες Kg 100 2,20 € 220,00 € 

5 Δυόσμος Σεμ.  45 1,10 € 49,50 € 

6 Καρότα Kg 750 1,16 € 870,00 € 

7 Koλοκύθια Kg 375 2,15 € 806,25 € 

8 Κουνουπίδι Kg 200 2,86 € 572 € 

9 Κρεμμύδια φρέσκα Kg 45 2,58 € 116,10 € 

10 Κρεμμύδια ξερά Kg 525 0,85 € 446,25 € 

11 Λάχανο Kg 375 0,85 € 318,75 € 

12 Λεμόνια Kg 300 1,92 € 576,00 € 

13 Μαϊντανός Σεμ.  225 0,47 € 105,75 € 

14 Μαρούλια Σεμ. 225 2,06 € 463,50 € 

15 Μελιτζάνες Kg 150 3,02 € 453,00 € 

16 Μπρόκολο Kg 140 3,62 € 506,80 € 

17 Ντομάτες Kg 600 2,28 € 1368,00 € 

18 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές Kg 45 2,66 € 119,70 € 

19 Παντζάρι Kg 250 0,90 € 225,00 € 

20 έλινο Σεμ. 100 0,45 € 45,00 € 

21 κόρδα Σεμ. 90 0,60 € 54,00 € 

22 Αβοκάντο Kg 72 5,50 € 396,00 € 

23 Ανανάς Kg 250 1,50 € 375,00 € 

24 Μήλα Kg 900 1,70 € 1530,00 € 

25 Μπανάνες Kg 600 2,08 € 1248,00 € 

26 Αχλάδια Kg 450 2,31 € 1039.50 € 

27 Πορτοκάλια Kg 900 1,97 € 1773,00 € 

28 Πεπόνια Kg 300 3,10 € 930,00 € 

29 Καρπούζια Kg 450 1,30 € 585,00 € 

30 Βερίκοκα Kg 150 2,50 € 375,00 € 

31 Υράουλες  Kg 300 5,50 € 1650,00 € 

32 Μανταρίνια Kg 150 1,50 € 225,00 € 

33 Ροδάκινα Kg 150 1,70 € 255,00 € 

34 Νεκταρίνια Kg 150 1,70 € 255,00 € 

35 Πατάτες Kg 2400 0,83 € 1992,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 21.851,35 € 

    ΥΠΑ (13%) 2.840,67 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ: 24.692,02 ΕΤΡΨ 

 

ΟΜΑΔΑ Δ’  

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

6654.0005  

 

 

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

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ: 142.328,19€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 

    ΓΕΝ. ΤΝ. 24.692,02 € 

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 €  

    ΥΠΑ (13%) 

ΥΠΑ (24%) 

507,00 € 

993,60 € 

 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

9.540,60 €  
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ΟΜΑΔΑ Ε’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ 

Ν.Π.Δ.Δ  

Α) ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  Κ.Α.: 20-6063  

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  

Κ.Α. 15-6063  

Γ) Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου Κ.Α.: 20-6063  

 

 

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 64.440 1,40 € 90.216,00 € 

         ΤΝΟΛΟ: 90.216,00 € 

     Υ.Π.Α. 13% 11.728,08 € 

   
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 101.944,08 € 

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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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΟ ΝΠΔΔ   ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

‘ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ’ 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΣΟ:  122.889,76€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 

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

Γ΄ + ΟΜΑΔΑ Δ΄ + ΟΜΑΔΑ Ε΄):  265.217,95€, συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 

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. 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΥ
Η ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜ

Ο 

ΤΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚ
Η ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΥΡΕΚΟ 1 
ΛΙΣΡΟΤ 

ΣΕΜ 360 10.000 1,40 € 14.000,00 € 

     ΤΝΟΛΟ: 14.000,00 € 

     Υ.Π.Α. 13% 1.820,00 € 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 15.820,00 € 

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

     

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔ

Α 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜ

Ο 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝ
Η 

   

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 3.240 1,40 € 4.536,00 € 

   

          ΤΝΟΛΟ: 4.536,00€  
 
€ 

  

     Υ.Π.Α. 13% 589,68€     

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 5.125,68€  
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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. 

 

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, 17-06-2021                                              Μύκονος, 17-06-2021 

Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 
ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

                   υντάχθηκε 

                  ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 
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ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 

ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ  

 

 

                 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.). 

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 
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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 χορηγούμενων ειδών 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. 

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 
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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 

΄Άνθος αραβοσίτου (βανίλια ή κακάο), ζελέ, κρέμα καραμελέ, μπέικιν πάουντερ, βανίλιες, 
σόδα,  κακάο, κορν φλάουρ, σιμιγδάλι ψιλό ,χοντρό, σουσάμι, αραβοσιτέλαιο, βαφή αυγών 
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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 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. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην Ομάδα Α 
(Προμήθεια Ειδών παντοπωλείου) για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
διαθέτουν: 

 ISO 9001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 14001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 22000: 2005 ή νεότερο 
 ISO 45001: 2018 ή νεότερο 

 

 

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.  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην Ομάδα Α (Προμήθεια Ειδών παντοπωλείου) για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν: 

 ISO 9001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 14001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 22000: 2005 ή νεότερο 
 ISO 45001: 2018 ή νεότερο 

 

 

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. 
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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 
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 . 

Ο   άρτος  πρέπει  να  είναι  χωριάτικος  ή  από  μισό  αλεύρι  ολικής  άλεσης  και  μισό  κοινό  ,  
όλα  Α΄ ποιότητας.  





 

Σελίδα 67 

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, σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) λίτρου. 

2. Περιεκτικότητα σε λιπαρά μέχρι  3,50 % (για το πλήρες σε λιπαρά γάλα) ή 1,50 % (για το 
γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά αντίστοιχα). 

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα Ε (Προμήθεια Γάλακτος)  για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν: 

 ISO 9001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 14001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 22000: 2005 ή νεότερο 
 ISO 45001: 2018 ή νεότερο 

Επίσης, ο παραγωγός θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 ή νεότερο 
 

                            Μύκονος, 17-06-2021                                           Μύκονος, 17-06-2021 

Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ  ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 
ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

υντάχθηκε 

   ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 
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ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 

ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ  

   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 142.328,19€  
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ)  και θα βαρύνει τους οικείους  κωδικούς  όπως αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω για τα έτη 2021 και 2022. 

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 122.889,76€   συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α , και θα βαρύνει 
τους  οικείους ΚΑ για τα έτη 2021, 2022 κάθε νομικού προσώπου και συγκεκριμένα :  

τον ΚΑ:  20-6063   του Δήμου  Μυκόνου, 
τους ΚΑ: 60-6063, ΚΑ: 15-6063, ΚΑ: 70-6063 του  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, 

Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟» 
 τον ΚΑ: 20-6063 του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου.   

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  265.217,95€, 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 

τΕΧ 

 

 

  

  





 

Σελίδα 70 

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 

 

Α/Α 
1.α ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟ
ΟΣ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ Ε 

ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

 

ΥΠΑ 
% 

1 Αλάτι υσκ.750 γρ. 115 3,90 € 448,50 € 13 

2 Αλάτι ψιλό / χοντρό kgr υσκ. 
1000γρ. 

15 1,20 € 18,00 € 13 
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3 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις υσκ. 1 Kg 100 1,90 € 190,00 € 13 

4 
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο 

του 
υσκ. 500 

γρ. 
300 1,40 € 420,00 € 13 

5 Αμμωνία Υακελ. 12 1,00 € 12,00 € 13 

6 Αυγά  μεσαία 6άδα 800 1,40 € 1.120,00 € 13 

7 Βανίλια σε σκόνη υσκ. 5 
τεμ.x3γρ 

50 1,05 € 52,50 € 24 

8 Βασιλικός υσκ. 20 γρ. 6 1,90 € 11,40 € 13 

9 Βρώμη ΚΟΤΑΚΕΡ υσκ. 
1000γρ. 

30 4,10 € 123,00 € 13 

10 Γάλα τύπου Family 1.5% Σεμ. 1,5lt 1200 2,90 € 3.480,00 € 13 

11 Γαρίφαλο τριμ. υσκ.30 γρ. 10 2,20 € 22,00 € 13 

12 
Γιαούρτι στραγγιστό με 2% 

λιπαρά 
υσκ. 1Kg 800 4,90 € 3.920,00 € 13 

13 

Γίγαντες κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης 

πιστοποιημένοι σε 
συσκευασία 

500 γρ. 110 6,80 € 748,00 € 13 

14 Δεντρολίβανο υσκ. 35γρ. 4 1,50 € 6,00 € 13 

15 Δάφνη υσκ. 20 γρ. 6 1,80 € 10,80 € 13 

16 Δυόσμος υσκ. 30γρ. 9 1,90 € 17,10 € 13 

17 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο, κατά προτίμηση 

ελληνικής προέλευσης 
υσκ  5 λιτ 170 34,50 € 5.865,00 € 13 

18 
Ελιές Καλαμών 
εκπυρηνωμένες 

υσκ. 1Kg 40 9,00 € 360,00 € 13 

19 Ελιές μαύρες πάστα υσκ. 135 
γρ. 

200 3,90 € 780,00 € 13 

20 Ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική υσκ 1 Kg. 135 1,20 € 162,00 € 13 

21 Ζάχαρη άχνη υσκ. 400 
γρ. 

15 1,20 € 18,00 € 13 

22 Ζυμαρικά - Πάστες υσκ. 500 
γρ. 

2250 1,60 € 3.600,00 € 13 

23 
Ζυμαρικά – Φυλοπίτες 

κοντές 
υσκ. 500 

γρ. 
60 2,50 € 150,00 € 13 

24 

Ηλιόσπορος ψίχα  κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης, πιστοποιημένος 
υσκ. 1 Kg 6 4,40 € 26,40 € 13 

25 Κακάο υσκ. 125 
γρ. 

45 2,80 € 126,00 € 13 

26 Κανέλλα ξυλάκια υσκ. 50 γρ. 80 2,20 € 176,00 € 13 

27 Κανέλλα τριμμένη υσκ. 50 γρ. 45 1,80 € 81,00 € 13 
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28 Καραμέλες μικρές ζελέ υσκ 500 γρ. 150 5,80 € 870,00 € 13 

29 Κάρυ υσκ. 30 γρ. 6 2,50 € 15,00 € 13 

30 

Καρυδόψιχα χύμα, 
φρέσκιας εσοδείας,  κατά 

προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ 1 Kg 20 18,30 € 366,00 € 13 

31 Κινόα υσκ. 500 
γρ. 

30 6,50 € 195,00 € 13 

32 Κορν φλέικς υσκ. 500 
γρ. 

300 5,90 € 1.770,00 € 13 

33 Κρέμες βανίλια ή σοκολάτα υσκ. Υακελ. 0 0,00 € 0,00 € 
 

34 Κρόκος Κοζάνης υσκ. 1 γρ. 23 7,00 € 161,00 € 13 

35 Κύμινο υσκ. 25 γρ. 6 2,80 € 16,80 € 13 

36 Λιναρόσπορος υσκ. 500 
γρ. 

15 4,50 € 67,50 € 13 

37 Μαγιά Ξερή υσκ. 3τεμ. 15 1,90 € 28,50 € 13 

38 Μαργαρίνη τύπου  Soft υσκ. 500 
γρ. 

90 3,60 € 324,00 € 13 

39 

Μαρμελάδα κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης(διάφορες) 

υσκ. 500 
γρ. 

120 4,40 € 528,00 € 13 

40 Μέλι Θυμαρίσιο υσκ. 1 Kg 100 19,80 € 1.980,00 € 13 

41 Μοσχοκάρυδο υσκ. 30γρ. 6 3,90 € 23,40 € 13 

42 Μπαχάρι τριμμένο υσκ. 30γρ. 6 2,50 € 15,00 € 13 

43 Μπέικιν πάουντερ Υακ. 20 
γρ.χ3 

38 1,00 € 38,00 € 13 

44 
Μπισκότα τύπου Μιράντα, 

ολικής αλέσεως 
υσκ. 250 

γρ. 
110 2,00 € 220,00 € 13 

45 
Μπισκότα τύπου Πτι - 
Μπερ, ολικής αλέσεως 

υσκ. 225 
γρ. 

110 1,80 € 198,00 € 13 

46 Νερά εμφιαλωμένα1,5 lt 
Κιβ.6 

φιαλών 1,5lt 
7000 2,60 € 18.200,00 € 13 

47 
Ντομάτα πελτές, ελληνικής 

προέλευσης 
υσκ. 400 

γρ. 
75 2,40 € 180,00 € 13 
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48 

Ντομάτα τύπου 
πουμαρό/κονκασε/ντομάτα 

τρίφτη 

υσκ. 500 
γρ. 

1500 1,60 € 2.400,00 € 13 

49 Ξύδι Υιάλη 2l 30 4,90 € 147,00 € 13 

50 Πιπέρι τριμμένο υσκ. 100 
γρ. 

30 3,70 € 111,00 € 13 

51 

Ρεβύθια πιστοποιημένα, 
κατά προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

350 3,20 € 1.120,00 € 13 

52 Ρίγανη υσκ. 150 
γρ. 

23 2,90 € 66,70 € 13 

53 

Ρύζι γλασέ πιστοποιημένο, 
κατά προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

750 3,00 € 2.250,00 € 13 

54 

Ρύζι κίτρινο για πιλάφι 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

800 2,75 € 2.200,00 € 13 

55 

Ρύζι καρολίνα 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

200 2,70 € 540,00 € 13 

56 
οκολάτα κουβερτούρα 

νιφάδες 
υσκ.100 γρ. 40 3,00 € 120,00 € 13 

57 οκολατάκια υγείας μίνι υσκ.450 γρ. 85 7,30 € 620,50 € 13 

58 όδα φαγητού υσκ.380 γρ. 20 3,00 € 60,00 € 24 

59 ουσάμι υσκ.100 γρ. 15 1,70 € 25,50 € 13 

60 
ταφίδα ξανθιά κορινθιακή, 

ελληνικής 
υσκ. 1kg 50 8,50 € 425,00 € 13 

61 
ταφίδα μαύρη, ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ. 1kg 6 9,20 € 55,20 € 13 

62 Μπαχάρι υσκ. 30 γρ. 9 2,50 € 22,50 € 13 
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63 

Σαχίνι ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένο, 

100% σουσάμι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προελεύσεως 

υσκ.1000 
γρ. 

50 13,50 € 675,00 € 13 

64 Συρί  Gouda Kg 150 9,20 € 1.380,00 € 13 

65 
Συρί ανθότυρο / μυζήθρα 

νωπή γλυκιά 
Kg 100 8,80 € 880,00 € 13 

66 Συρί μυζήθρα ξερή τριμμένη Kg 75 8,40 € 630,00 € 24 

67 

Συρί Κασέρι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 10% λιπαρά 
Kg 90 14,80 € 1.332,00 € 13 

68 

Συρί κεφαλοτύρι κατά 
προτίμηση ελληνικό 

τριμμένο 
Kg 120 10,80 € 1.296,00 € 13 

69 Συρί φέτα εγχώρια Kg 450 13,00 € 5.850,00 € 13 

70 

Υακές μέτριες 
πιστοποιημένες, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

380 2,90 € 1.102,00 € 13 

71 

Υασόλια μέτρια, 
πιστοποιημένα, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

300 4,70 € 1.410,00 € 13 

72 Υρυγανιά σικάλεως υσκ. 4 τεμ. 90 2,30 € 207,00 € 13 

73 Φαλβάς βανίλια ή με κακάο 1000γρ 45 12,80 € 576,00 € 13 

74 Φαμομήλι υσκ. 30γρ. 15 1,50 € 22,50 € 13 

75 Φυμός Λεμόνι φυσικός υσκ. 330ml 30 1,20 € 36,00 € 13 

76 
Χωμί τοστ ολικής αλέσεως ή 

σικάλεως 
υσκ. 370 

γρ. 
500 3,18 € 1.590,00 € 13 

    

ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΙΔΗ ΜΕ ΥΠΑ 

13% 
73.547,30 € 

    

ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΙΔΗ ΜΕ ΥΠΑ 

24% 
742,50 €  
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ΥΠΑ (13%) 

9.561,15 € 

 

    
ΥΠΑ (24%) 

178,20 € 

 

    

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΥΠΑ 13% 

83.108,45 € 

 

    

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

920,70 € 

 

    
ΤΝΟΛΟ 1.Α 

84.029,15 € 

 

 

 

 

 

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 € 13 

78 
Υυσικός χυμός 

βύσσινο 1lt. 
12 τεμ 35 26,40 € 924,00 € 13 

79 
Υυσικός χυμός 
πορτοκάλι 1lt. 

12 τεμ 35 28,80 € 1.008,00 € 13 

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 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ (1.α + 1.β):  87.294,21 ΕΤΡΨ 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0003 

 

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

    

ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
2.242,00 € 

    
ΤΝΟΛΟ 

ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

590,00 € 

    ΥΠΑ (13%) 291,46 € 

    ΥΠΑ (24%) 141,60 € 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
2.533,46 € 

    

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

731,60 € 

    
ΤΝΟΛΟ 1.Β 3.265,06 € 

 

 
2.α    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ Ε 
ΕΤΡΧ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΧ 

1 
Μοζταρίζιος κιμάς Νφπός καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 375 8,33 € 3.123,75 € 

2 
Πονηίκι Μόζτοσ Νφπό  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 375 10,12 € 3.795 € 

3 
Κοηόποσλο Νφπό Σεματιζμένο  
καηά προηίμηζη ελληνικής 
προέλεσζης 

Kg 825 3,43 € 2.829,75 € 

    ΤΝΟΛΟ 9.748,50 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 1.267,30 € 

 
 

 
  ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ 11.015,80 € 

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

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ Δ 
ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Φάρι Πέρκα θιλέηο Kg 450 8,05 € 3.622,5 € 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0003 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (2.α+ 2.β +2.γ): 20.801,36  ΕΤΡΨ 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΚΑ :15-6654.0004  

2 Καλαμαράκια Kg 180 3,55 € 639 € 

3 Υηαπόδι Kg 180 12,86 € 2.314,80 € 

    ΤΝΟΛΟ 6.576,30 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 854,91 € 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 7.431,21 € 

A/A 2.γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ 
(καηευσγμένα λατανικά) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ Ε 
ΕΤΡΧ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΧ 

1 Αρακάς    ζσζκ. 1000gr Σεμ. 225 2,10 € 472,50 € 

2 Ανάμεικηα  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 75 1,90 € 142,50 € 

3 Καλαμπόκι  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 150 2,15 € 322,50 € 

4 πανάκι   ζσζκ. 1000gr Σεμ. 300 2,20 € 660,00 € 

5 Φαζολάκια  ζηρογ.  ζσζκ.1000gr Σεμ. 225 2,16 € 486,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 2.083,50 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 270,85 € 

    ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ 2.354,35 € 

Α/Α   3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

 Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

1 Αγγούρια Σεμ. 900 1,73 € 1557,00 € 

2 Ακτινίδια Kg 150 2,10 € 315,00 € 

3 Άνηθος Σεμ.  75 0,47 € 35,25 € 

4 Γλυκοπατάτες Kg 100 2,20 € 220,00 € 

5 Δυόσμος Σεμ.  45 1,10 € 49,50 € 

6 Καρότα Kg 750 1,16 € 870,00 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ: 24.692,02 ΕΤΡΨ 

7 Koλοκύθια Kg 375 2,15 € 806,25 € 

8 Κουνουπίδι Kg 200 2,86 € 572 € 

9 Κρεμμύδια φρέσκα Kg 45 2,58 € 116,10 € 

10 Κρεμμύδια ξερά Kg 525 0,85 € 446,25 € 

11 Λάχανο Kg 375 0,85 € 318,75 € 

12 Λεμόνια Kg 300 1,92 € 576,00 € 

13 Μαϊντανός Σεμ.  225 0,47 € 105,75 € 

14 Μαρούλια Σεμ. 225 2,06 € 463,50 € 

15 Μελιτζάνες Kg 150 3,02 € 453,00 € 

16 Μπρόκολο Kg 140 3,62 € 506,80 € 

17 Ντομάτες Kg 600 2,28 € 1368,00 € 

18 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές Kg 45 2,66 € 119,70 € 

19 Παντζάρι Kg 250 0,90 € 225,00 € 

20 έλινο Σεμ. 100 0,45 € 45,00 € 

21 κόρδα Σεμ. 90 0,60 € 54,00 € 

22 Αβοκάντο Kg 72 5,50 € 396,00 € 

23 Ανανάς Kg 250 1,50 € 375,00 € 

24 Μήλα Kg 900 1,70 € 1530,00 € 

25 Μπανάνες Kg 600 2,08 € 1248,00 € 

26 Αχλάδια Kg 450 2,31 € 1039.50 € 

27 Πορτοκάλια Kg 900 1,97 € 1773,00 € 

28 Πεπόνια Kg 300 3,10 € 930,00 € 

29 Καρπούζια Kg 450 1,30 € 585,00 € 

30 Βερίκοκα Kg 150 2,50 € 375,00 € 

31 Υράουλες  Kg 300 5,50 € 1650,00 € 

32 Μανταρίνια Kg 150 1,50 € 225,00 € 

33 Ροδάκινα Kg 150 1,70 € 255,00 € 

34 Νεκταρίνια Kg 150 1,70 € 255,00 € 

35 Πατάτες Kg 2400 0,83 € 1992,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 21.851,35 € 

    ΥΠΑ (13%) 2.840,67 € 

    ΓΕΝ. ΤΝ. 24.692,02 € 
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ΟΜΑΔΑ Δ’  

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

6654.0005  

 

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

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ: 142.328,19€ (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 101.944,08 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

ΥΠΑ 

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 €  

    ΥΠΑ (13%) 

ΥΠΑ (24%) 

507,00 € 

993,60 € 

 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

9.540,60 €  
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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 2.278,08€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

Κ.Α. 15-6063 ΠΟΟΤ 13.541,92€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

Γ) Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 5.125,68€  

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

 

 

 

 

 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

 

      

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ   
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 64.440 1,40 € 90.216,00 € 

         ΤΝΟΛΟ: 90.216,00 € 

     Υ.Π.Α. 13% 11.728,08 € 

   
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 101.944,08 € 
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ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΣΟ:  122.889,76€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 

 

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

Γ΄ + ΟΜΑΔΑ Δ΄ + ΟΜΑΔΑ Ε΄):  265.217,95€, συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 

 

                   Μύκονος, 17-06-2021                                         Μύκονος, 17-06-2021 

Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ  ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 

υντάχθηκε 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΟ ΝΠΔΔ   ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ‘ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ’ 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΥ
Η ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚ
Η ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΥΡΕΚΟ 1 
ΛΙΣΡΟΤ 

ΣΕΜ 360 10.000 1,40 € 14.000,00 € 

     ΤΝΟΛΟ: 14.000,00 € 

     Υ.Π.Α. 13% 1.820,00 € 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 15.820,00 € 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

     

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
   

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 3.240 1,40 € 4.536,00 € 

   

          ΤΝΟΛΟ: 4.536,00 €      

     Υ.Π.Α. 13% 589,68 €    

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 5.125,68 € 
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ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 

ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ – ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ  

   ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 

 

 

 

 

   ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 

 

            ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο 

Σο αντικείμενο της παρούσας Γενικής υγγραφής Τποχρεώσεων 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. 

 

Άρθρο 2 – Διαγωνιστική Διαδικασία - Ισχύουσες Διατάξεις 

Ο διαγωνισμός για το αντικείμενο της προμήθειας ως αναφέρεται στην παρούσα θα διεξαχθεί με 
την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Κριτήριο  ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα η οποία θα δοθεί ως εξής:  

α) 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  

β) 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. 
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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 του θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 

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

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως κωδικοποιήθηκε από τον 
Ν.4782/2021. 

- του ν. 4622/19 (Α‟ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37 

- του ν. 4601/2019 (Α‟ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υµβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων 
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

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

- 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,   

- 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»,  

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

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

- του ν.4727/2020 Χηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» του άρθρου 5 της 
απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργού Εσωτερικών 

- Σου ν. 4624/2019 (Α‟ 137) "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις". 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΦ) OJ L 119,  

- του ν. 2121/1993 (Α‟ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
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- 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»,  

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

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

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

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

- 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.” 

- της με αρ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Τπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. 64233(Β‟ 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Τπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Χηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων υμβάσεων Προμηθειών και Τπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
υμβάσεων (ΕΗΔΗ)». 

- 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  

- 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  

- 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 

- την αριθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Σιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων υμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B‟ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων υμβάσεων». 

- 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 
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- 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  

- 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 ΟΣΑ Α‟ &Β‟ βαθμού. 

 

Άρθρο 3 – υμβατικά Σεύχη 

Σα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:  

α) Διακήρυξη Διαγωνισμού. 

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

γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων –Σεχνικές προδιαγραφές  

δ) Γενική συγγραφή Τποχρεώσεων 

ε) Σεχνική Έκθεση. 

στ) Προσφορά του αναδόχου  

 

Άρθρο 4 - Φρηματοδότηση της σύμβασης 

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 142.328,19€ 

(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ)  και θα βαρύνει τους οικείους  κωδικούς  όπως αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω για τα έτη 2021 – 2022. 

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  

ανέρχεται  συνολικά στο ποσό των 122.889,76€  συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α , και θα βαρύνει 
τους  οικείους ΚΑ για τα έτη 2021 – 2022 κάθε νομικού προσώπου και συγκεκριμένα :  

 τον ΚΑ:  20-6063   του Δήμου  Μυκόνου, 

 τους ΚΑ: 60-6063, ΚΑ: 15-6063 του  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & 
Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟», 

  ΚΑ: 20-6063 του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου, 
 

Άρθρο 5 – Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την 
υπογραφή του συμφωνητικού.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

ε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, 
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο παράδοσης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 

 

Άρθρο 6 - ύμβαση 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ο ανάδοχος προσκαλείται, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΗΔΗ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού και σε προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

την περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. την περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την 
υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να 
αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

Άρθρο 7  - Διάρκεια σύμβασης –Φρόνος Παράδοσης 

7.1. Η διάρκεια της σύμβασης αναφορικά με: 

α) την 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‟) ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από 

την επομένη της υπογραφής της  και έως της εξαντλήσεως  του ύψους του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης νέου 
προμηθευτή και  

β) την 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 ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την επομένη της 
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υπογραφής της  και έως της εξαντλήσεως  του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε 
περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης νέου προμηθευτή 

 

7.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας. 

 

Άρθρο 8 - Τποχρεώσεις Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  

8.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της οικείας Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί 
κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Φ 
του Προσαρτήματος Α‟(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους  

8.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τα 
συμβατικά τεύχη και τα λοιπά Έγγραφα της ύμβασης. 

8.3. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 
Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

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

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. 

8.5. 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 της Αναθέτουσας αρχής 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. 

8.6. εφόσον καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων προϊόντων, κηρύσσεται 
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 
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8.7. 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. 

 

Άρθρο 9 - Αμοιβή – Σρόπος πληρωμής 

 

9.1. 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. 

9.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

9.3.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις: [  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων υμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠ ΕΗΔΗ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΥΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Σο ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό  του Τπουργείου Χηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ‟ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 10 -Φρόνος Παράδοσης Τλικών-Παραλαβή υλικών - Φρόνος και τρόπος παραλαβής 
υλικών  

10.1. 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.  
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10.2. 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.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
την περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από 
την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

 

Άρθρο 11 - Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

11.1. ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία 
αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή. 

11.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφ‟ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

11.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 
2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 12 - Τπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  

 

Άρθρο 13 - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται 
κάτωθι: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

την περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία δέκα πέντε (15)ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία 
που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

τον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 
συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 

 

Άρθρο 14 - Σροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 15 - Ανωτέρα Βία 

15.1.Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

15.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 
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προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για 
αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 
προμήθειας. 

 

Άρθρο 16 - Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά 
τα είδη που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν 
λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν 
αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 17 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

17.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

17.2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, 
και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύεται με την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη 
σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 18 – Σιμές Προσφοράς 

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. 

 

 

 
                   Μύκονος, 17-06-2021                                        Μύκονος, 17-06-2021 

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 

            ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Α/Α 1.α ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

  

ΥΠΑ% 

1 Αλάτι υσκ.750 γρ. 115 € € 13 

2 Αλάτι ψιλό / χοντρό kgr υσκ. 
1000γρ. 

15 € € 13 

3 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις υσκ. 1 Kg 
100 € € 13 

4 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο 
του 

υσκ. 500 γρ. 
300 € € 13 

5 Αμμωνία Υακελ. 12 € € 13 

6 Αυγά  μεσαία  6άδα 800 € € 13 

7 Βανίλια σε σκόνη υσκ. 5 
τεμ.x3γρ 

50 € € 24 

8 Βασιλικός υσκ. 20 γρ. 6 € € 13 

9 Βρώμη ΚΟΤΑΚΕΡ υσκ. 
1000γρ. 

30 € € 13 

10 Γάλα τύπου Family 1.5% Σεμ. 1,5lt 1200 € € 13 

11 Γαρίφαλο τριμ. υσκ.30 γρ. 10 € € 13 

12 Γιαούρτι στραγγιστό με 2% 
λιπαρά 

υσκ. 1Kg 
800 € € 13 

13 Γίγαντες κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης 
πιστοποιημένοι σε 
συσκευασία 

500 γρ. 

110 € € 13 

14 Δεντρολίβανο υσκ. 35γρ. 4 € € 13 

15 Δάφνη υσκ. 20 γρ. 6 € € 13 

16 Δυόσμος υσκ. 30γρ. 9 € € 13 
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17 Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο, κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης 

υσκ  5 λιτ 

170 € € 13 

18 Ελιές Καλαμών 
εκπυρηνωμένες 

υσκ. 1Kg 
40 € € 13 

19 Ελιές μαύρες πάστα υσκ. 135 γρ. 200 € € 13 

20 Ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική υσκ 1 Kg. 135 € € 13 

21 Ζάχαρη άχνη υσκ. 400 γρ. 15 € € 13 

22 Ζυμαρικά - Πάστες υσκ. 500 γρ. 2250 € € 13 

23 Ζυμαρικά – Φυλοπίτες 
κοντές 

υσκ. 500 γρ. 
60 € € 13 

24 Ηλιόσπορος ψίχα  κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένος 

υσκ. 1 Kg 

6 € € 13 

25 Κακάο υσκ. 125 γρ. 45 € € 13 

26 Κανέλλα ξυλάκια υσκ. 50 γρ. 80 € € 13 

27 Κανέλλα τριμμένη υσκ. 50 γρ. 45 € € 13 

28 Καραμέλες μικρές ζελέ υσκ 500 γρ. 

150 € € 13 

29 Κάρυ υσκ. 30 γρ. 
6 € € 13 

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

υσκ 1 Kg 

20 € € 13 

31 Κινόα υσκ. 500 γρ. 30 € € 13 

32 Κορν φλέικς υσκ. 500 γρ. 300 € € 13 

33 Κρέμες βανίλια ή σοκολάτα υσκ. Υακελ. 
0 € €  

34 Κρόκος Κοζάνης υσκ. 1 γρ. 23 € € 13 

35 Κύμινο υσκ. 25 γρ. 6 € € 13 

36 Λιναρόσπορος υσκ. 500 γρ. 15 € € 13 

37 Μαγιά Ξερή υσκ. 3τεμ. 15 € € 13 

38 Μαργαρίνη τύπου  Soft υσκ. 500 γρ. 90 € € 13 
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39 Μαρμελάδα κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης(διάφορες) 

υσκ. 500 γρ. 

120 € € 13 

40 Μέλι Θυμαρίσιο υσκ. 1 Kg 100 € € 13 

41 Μοσχοκάρυδο υσκ. 30γρ. 

6 € € 13 

42 Μπαχάρι τριμμένο υσκ. 30γρ. 6 € € 13 

43 Μπέικιν πάουντερ Υακ. 20 
γρ.χ3 

38 € € 13 

44 Μπισκότα τύπου Μιράντα, 
ολικής αλέσεως 

υσκ. 250 γρ. 
110 € € 13 

45 Μπισκότα τύπου Πτι - 
Μπερ, ολικής αλέσεως 

υσκ. 225 γρ. 
110 € € 13 

46 Νερά εμφιαλωμένα1,5 lt Κιβ.6 φιαλών 
1,5lt  

7000 € € 13 

47 Ντομάτα πελτές, ελληνικής 
προέλευσης 

υσκ. 400 γρ. 
75 € € 13 

48 Ντομάτα τύπου 
πουμαρό/κονκασε/ντομάτα 
τρίφτη 

υσκ. 500 γρ. 

1500 € € 13 

49 Ξύδι Υιάλη 2l 30 € € 13 

50 Πιπέρι τριμμένο υσκ. 100 γρ. 30 € € 13 

51 Ρεβύθια πιστοποιημένα, 
κατά προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

υσκ. 500 γρ. 

350 € € 13 

52 Ρίγανη υσκ. 150 γρ. 23 € € 13 

53 Ρύζι γλασέ πιστοποιημένο, 
κατά προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

υσκ. 500 γρ. 

750 € € 13 

54 Ρύζι κίτρινο για πιλάφι 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

υσκ. 500 γρ. 

800 € € 13 
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55 Ρύζι καρολίνα 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

υσκ. 500 γρ. 

200 € € 13 

56 οκολάτα κουβερτούρα 
νιφάδες  

υσκ.100 γρ. 
40 € € 13 

57 οκολατάκια υγείας μίνι υσκ.450 γρ. 85 € € 13 

58 όδα φαγητού υσκ.380 γρ. 20 € € 24 

59 ουσάμι υσκ.100 γρ. 
15 € € 13 

60 ταφίδα ξανθιά κορινθιακή, 
ελληνικής 

 

 

 

υσκ. 1kg 

50 € € 13 

61 ταφίδα μαύρη, ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ. 1kg 

6 € € 13 

62 Μπαχάρι  υσκ. 30 γρ. 9 € € 13 

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

υσκ.1000 
γρ. 

50 € € 13 

64 Συρί  Gouda Kg 150 € € 13 

65 Συρί ανθότυρο / μυζήθρα 
νωπή γλυκιά 

Kg 
100 € € 13 

66 Συρί μυζήθρα ξερή τριμμένη Kg 
75 € € 24 

67 Συρί Κασέρι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 10% λιπαρά 

Kg 

90 € € 13 

68 Συρί κεφαλοτύρι κατά 
προτίμηση ελληνικό 
τριμμένο 

Kg 

120 € € 13 

69 Συρί φέτα εγχώρια Kg 

450 € € 13 





 

Σελίδα 97 

70 Υακές μέτριες 
πιστοποιημένες, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

υσκ. 500 γρ. 

380 € € 13 

71 Υασόλια μέτρια, 
πιστοποιημένα, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

υσκ. 500 γρ. 

300 € € 13 

72 Υρυγανιά σικάλεως υσκ. 4 τεμ. 90 € € 13 

73 Φαλβάς βανίλια ή με κακάο 1000γρ 
45 € € 13 

74 Φαμομήλι  υσκ. 30γρ. 15 € € 13 

75 Φυμός Λεμόνι φυσικός υσκ. 330ml 30 € € 13 

76 Χωμί τοστ ολικής αλέσεως ή 
σικάλεως 

υσκ. 370 γρ. 
500 € € 13 

        ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

€ 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

€ 

    ΥΠΑ (13%) € 

    ΥΠΑ (24%) 
€ 

     ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

€ 

     ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

€ 

    ΤΝΟΛΟ 1  

 

€ 

 

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 € € 13 
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78 
Υυσικός χυμός 

βύσσινο 1lt. 
12 τεμ 35 € € 13 

79 
Υυσικός χυμός 
πορτοκάλι 1lt. 

12 τεμ 35 € € 13 

80 Καλαμάκια 100τεμ 15 € € 24 

81 
Καλαμάκια ξύλινα 

για σουβλάκια 
100 τεμ. 10 € € 24 

82 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 

γκαζάκια τύπου El 
Greco 

450γρ. 15 € € 24 

83 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 

γκαζάκια μικρά 
κλασσικά 

260γρ. 15 € € 24 

84 
Πλαστικά κουτάλια 

μικρά 
10 τεμ 50 € € 24 

85 
Πλαστικά 

πηρούνια μικρά 
10τεμ 50 € € 24 

86 Πλαστικά πιάτα 10τεμ 50 € € 24 

87 Πλαστικά ποτήρια 50 τεμ 200 € € 24 

    

ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΝΟΛΟ 

ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

 € 

    ΥΠΑ (13%)  € 

    ΥΠΑ (24%)  € 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
 € 

    

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

 € 

    
ΤΝΟΛΟ 1.Β  € 
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ΟΜΑΔΑ Β’ 

 

 

 

                                

A/A 

  2.α    ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Μοζταρίζιος κιμάς Νφπός καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 € € 

2 Πονηίκι Μόζτοσ Νφπό  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 € € 

3 Κοηόποσλο Νφπό Σεματιζμένο  
καηά προηίμηζη ελληνικής 
προέλεσζης 

Kg 
825 € € 

    ΤΝΟΛΟ  € 

    Φ.Π.Α. (13%)  € 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ  € 

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

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ Δ 
ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Φάρι Πέρκα θιλέηο Kg 450 € € 

2 Καλαμαράκια Kg 180 € € 

3 Υηαπόδι Kg 180 € € 

    ΤΝΟΛΟ  € 

    Φ.Π.Α. (13%)  € 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ  € 

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

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ Δ 
ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ 

1 Αρακάς    ζσζκ. 1000gr Σεμ. 225 € € 

2 Ανάμεικηα  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 75 € € 

3 Καλαμπόκι  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 150 € € 

4 πανάκι   ζσζκ. 1000gr Σεμ. 300 € € 

5 Φαζολάκια  ζηρογ.  ζσζκ.1000gr Σεμ. 225 € € 

    ΤΝΟΛΟ  € 

    Φ.Π.Α. (13%)  € 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ  € 
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ΟΜΑΔΑ Γ’  

Α/Α   3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

 Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

1 Αγγούρια Σεμ. 900 € € 

2 Ακτινίδια Kg 150 € € 

3 Άνηθος Σεμ.  75 € € 

4 Γλυκοπατάτες Kg 100 € € 

5 Δυόσμος Σεμ.  45 € € 

6 Καρότα Kg 750 € € 

7 Koλοκύθια Kg 375 € € 

8 Κουνουπίδι Kg 200 € € 

9 Κρεμμύδια φρέσκα Kg 45 € € 

10 Κρεμμύδια ξερά Kg 525 € € 

11 Λάχανο Kg 375 € € 

12 Λεμόνια Kg 300 € € 

13 Μαϊντανός Σεμ.  225 € € 

14 Μαρούλια Σεμ. 225 € € 

15 Μελιτζάνες Kg 150 € € 

16 Μπρόκολο Kg 140 € € 

17 Ντομάτες Kg 600 € € 

18 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές Kg 45 € € 

19 Παντζάρι Kg 250 € € 

20 έλινο Σεμ. 100 € € 

21 κόρδα Σεμ. 90 € € 

22 Αβοκάντο Kg 72 € € 

23 Ανανάς Kg 250 € € 

24 Μήλα Kg 900 € € 

25 Μπανάνες Kg 600 € € 

26 Αχλάδια Kg 450 € € 

27 Πορτοκάλια Kg 900 € € 

28 Πεπόνια Kg 300 € € 

29 Καρπούζια Kg 450 € € 

30 Βερίκοκα Kg 150 € € 
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ΟΜΑΔΑ Δ’  

 

 

 

 

31 Υράουλες  Kg 300 € € 

32 Μανταρίνια Kg 150 € € 

33 Ροδάκινα Kg 150 € € 

34 Νεκταρίνια Kg 150 € € 

35 Πατάτες Kg 2400 € € 

    ΤΝΟΛΟ  € 

    ΥΠΑ (13%)  € 

    ΓΕΝ. ΤΝ.  € 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΨΛΕΙΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ
 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ % 

1 Χωμί  ολικής αλέσεως 500 gr. 3000 € € 13 

2 Παξιμαδάκια κρίθινα Kg 150 € € 13 

3 Μελομακάρονα Kg 30 € € 24 

4 Κουραμπιέδες Kg 15 € € 24 

5 Βουτήματα - Κουλουράκια 
διάφορα 

Kg 
150 

€ € 24 

6 Αλμυρά διάφορα (τυροπιτάκια, 
κλπ) 

Kg 
150 

€ € 24 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

 €  

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

 €  

    ΥΠΑ (13%) 

ΥΠΑ (24%) 

 €  

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

 €  
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ΟΜΑΔΑ Ε’  

 

 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

 

      

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ   
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 64.440 

 €  € 

         ΤΝΟΛΟ:  € 

     Υ.Π.Α. 13%  € 

   
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 

 € 

 

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΟ ΝΠΔΔ   ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ‘ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ’ 

      

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΥ
Η ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚ
Η ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΥΡΕΚΟ 1 
ΛΙΣΡΟΤ 

ΣΕΜ 360 10.000 
€ € 

     ΤΝΟΛΟ:  € 

     Υ.Π.Α. 13%  € 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 

 € 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……/……/2021 

 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΥΕΡΨΝ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
   

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 3.240 

€ €    

          ΤΝΟΛΟ: €    

     Υ.Π.Α. 13% €    

 

 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 

€    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ- ΔΔΔ 

Επιςυνάπτεται αρχείο ςε μορφι .pdf και .xml 

Ο (υπό) φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(Ε.Ε.Ε.Σ) ςφμφωνα με τα άρκρα 79 και 79Α του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ 
προβλζψεισ: 

 α. Θ ανακζτουςα αρχι:  

Δθμιουργεί μζςα από τθν ιςτοςελίδα: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

το Ε.Ε.Ε.Σ που καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα 
κατάλλθλα πεδία. 

Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλζγει εξαγωγι. 

Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωςτό 
πρόγραμμα που ζχουμε ςτουσ Θ/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα 
τθσ διακιρυξθσ. 

β. Ο οικονομικόσ φορζασ:  

Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί 
ςτθν ιςτοςελίδα: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του 
ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ. 

Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν 
είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο. 

Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ 
του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 
eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία 
εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων 
PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να 
εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι. 

Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ κι αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 
ιςτοςελίδα). 

Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

γ. Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ , 

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ 

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του 
Ε.Ε.Ε.Σ που επιςφρουν τον αποκλειςμό του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ: 

α. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα (1) Ε.Ε.Ε.Σ. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ μαηί με χωριςτό 
Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται. 

γ. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 
κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, 
χωριςτό Ε.Ε.Ε.Σ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτα μζρθ ΙΙ ζωσ V αυτοφ. 

δ. Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του Ε.Ε.Ε.Σ ιςχφουν τα ακόλουκα: 

To Ε.Ε.Ε.Σ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται επί ποινι αποκλειςμοφ από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ 
φορζα (Ν.4497/2017). 

Το ίδιο ιςχφει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παρ.2 (β-γ) 
του παρόντοσ άρκρου 

Κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 
περιγράφεται ςτο άρκρο 11, ο οικονομικόσ φορζασ, εκτόσ των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα ςχετικά 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ του/των  προςϊπου/ων που ςυμπλιρωςαν και υπζβαλαν το 
Ε.Ε.Ε.Σ. 

Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και για τα 
τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παραπάνω (β-γ) του παρόντοσ άρκρου. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ- ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ Α’ - ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ  

 

Α/Α 1.α ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ ΠΟΟΣ. 

1 Αλάτι Συςκ.750 γρ. 115 

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

3 Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ Συςκ. 1 Kg 100 

4 Αλεφρι που φουςκϊνει μόνο του Συςκ. 500 γρ. 300 

5 Αμμωνία Φακελ. 12 

6 Αυγά  μεςαία 6άδα 800 

7 Βανίλια ςε ςκόνθ Συςκ. 5 τεμ.x3γρ 50 

8 Βαςιλικόσ Συςκ. 20 γρ. 6 

9 Βρϊμθ ΚΟΥΑΚΕ Συςκ. 1000γρ. 30 

10 Γάλα τφπου Family 1.5% Τεμ. 1,5lt 1200 

11 Γαρίφαλο τριμ. Συςκ.30 γρ. 10 

12 Γιαοφρτι ςτραγγιςτό με 2% λιπαρά Συςκ. 1Kg 800 

13 
Γίγαντεσ κατά προτίμθςθ ελλθνικισ 

προζλευςθσ πιςτοποιθμζνοι ςε ςυςκευαςία 
500 γρ. 110 

14 Δεντρολίβανο Συςκ. 35γρ. 4 

15 Δάφνθ Συςκ. 20 γρ. 6 

16 Δυόςμοσ Συςκ. 30γρ. 9 

17 
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρκζνο, κατά 

προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ 
Συςκ  5 λιτ 170 

18 Ελιζσ Καλαμϊν εκπυρθνωμζνεσ Συςκ. 1Kg 40 

19 Ελιζσ μαφρεσ πάςτα Συςκ. 135 γρ. 200 

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 
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25 Κακάο Συςκ. 125 γρ. 45 

26 Κανζλλα ξυλάκια Συςκ. 50 γρ. 80 

27 Κανζλλα τριμμζνθ Συςκ. 50 γρ. 45 

28 Καραμζλεσ μικρζσ ηελζ Συςκ 500 γρ. 150 

29 Κάρυ Συςκ. 30 γρ. 6 

30 
Καρυδόψιχα χφμα, φρζςκιασ εςοδείασ,  κατά 

προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ, 
πιςτοποιθμζνθ 

Συςκ 1 Kg 20 

31 Κινόα Συςκ. 500 γρ. 30 

32 Κορν φλζικσ Συςκ. 500 γρ. 300 

33 Κρζμεσ βανίλια ι ςοκολάτα Συςκ. Φακελ. 0 

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 100 

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. 110 

45 Μπιςκότα τφπου Ρτι - Μπερ, ολικισ αλζςεωσ Συςκ. 225 γρ. 110 

46 Νερά εμφιαλωμζνα1,5 lt Κιβ.6 φιαλϊν 1,5lt 7000 

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 
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50 Ριπζρι τριμμζνο Συςκ. 100 γρ. 30 

51 
εβφκια πιςτοποιθμζνα, κατά προτίμθςθ 

ελλθνικισ προζλευςθσ 
Συςκ. 500 γρ. 350 

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. 800 

55 
φηι καρολίνα πιςτοποιθμζνο, κατά προτίμθςθ 

ελλθνικισ προζλευςθσ 
Συςκ. 500 γρ. 200 

56 Σοκολάτα κουβερτοφρα νιφάδεσ Συςκ.100 γρ. 40 

57 Σοκολατάκια υγείασ μίνι Συςκ.450 γρ. 85 

58 Σόδα φαγθτοφ Συςκ.380 γρ. 20 

59 Σουςάμι Συςκ.100 γρ. 15 

60 Σταφίδα ξανκιά κορινκιακι, ελλθνικισ Συςκ. 1kg 50 

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. 50 

64 Τυρί  Gouda Kg 150 

65 Τυρί ανκότυρο / μυηικρα νωπι γλυκιά Kg 100 

66 Τυρί μυηικρα ξερι τριμμζνθ Kg 75 
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67 
Τυρί Καςζρι, κατά προτίμθςθ ελλθνικισ 

προζλευςθσ 10% λιπαρά 
Kg 90 

68 
Τυρί κεφαλοτφρι κατά προτίμθςθ ελλθνικό 

τριμμζνο 
Kg 120 

69 Τυρί φζτα εγχϊρια Kg 450 

70 
Φακζσ μζτριεσ πιςτοποιθμζνεσ, κατά 

προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ 
Συςκ. 500 γρ. 380 

71 
Φαςόλια μζτρια, πιςτοποιθμζνα, κατά 

προτίμθςθ ελλθνικισ προζλευςθσ 
Συςκ. 500 γρ. 300 

72 Φρυγανιά ςικάλεωσ Συςκ. 4 τεμ. 90 

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. 500 

 
 

 
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 

80 Καλαμάκια 100τεμ 15 

81 Καλαμάκια ξφλινα για ςουβλάκια 100 τεμ. 10 

82 
Ανταλλακτικά φιαλίδια για γκαηάκια τφπου 

El Greco 
450γρ. 15 

83 
Ανταλλακτικά φιαλίδια για γκαηάκια μικρά 

κλαςςικά 
260γρ. 15 

84 Ρλαςτικά κουτάλια μικρά 10 τεμ 50 

85 Ρλαςτικά πθροφνια μικρά 10τεμ 50 
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 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 - ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ  

 

 

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 

 ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ 
ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ 

B’  

  

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

86 Ρλαςτικά πιάτα 10τεμ 50 

87 Ρλαςτικά ποτιρια 50 τεμ 200 

                                

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 
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 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 
ΔΑΠΑΝΘ  ΧΩΡΙ (ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ) 

ΑΦΑΙΡΟΤΜΕΝΘ ΣΘ     
ΕΚΠΣΩΘ 

 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ - ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΘ  

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 
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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) 

 

ΟΜΑΔΑ Δ’ - ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ (ΨΩΜΙ & ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ )   

 

 ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ 

ΕΚΠΣΩΘ ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑ Δ’  

  

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 
ΔΑΠΑΝΘ  ΧΩΡΙ 
(ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ) 

ΑΦΑΙΡΟΤΜΕΝΘ 
ΣΘ     ΕΚΠΣΩΘ 

 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 

 

 

 

 

 

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 

33 οδάκινα Kg 150 

34 Νεκταρίνια Kg 150 

35 Ρατάτεσ Kg 2400 

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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ΟΜΑΔΑ Ε’ - ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ Ν.Π.Δ.Δ  

 ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ 

ΕΚΠΣΩΘ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Ε’  

  

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 

ΔΑΠΑΝΘ  ΧΩΡΙ (ΧΩΡΙ 
ΣΟ ΦΠΑ) 

ΑΦΑΙΡΟΤΜΕΝΘ ΣΘ     
ΕΚΠΣΩΘ 

 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΚΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

    

 

Α) ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ Δ.ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / ΑΣΟΜΟ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 360 64.440 

       

Β) ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΣΟ ΝΠΔΔ   ‘ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΞΙΩΣΘ’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / ΑΣΟΜΟ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 360 10.000 

 

Γ) ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΔΛΣΜ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / ΑΣΟΜΟ 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 360 3.240 




