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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Διμοσ Σοφάδων 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Κιερίου 49 

Ρόλθ Σοφάδεσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 43300 

Τθλζφωνο 24433-53200-225-227 

Φαξ 24433-53226 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  esvana@sofades.gr, egaki@sofades.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Σβάνα Ζλενα-Γάκθ Ελζνθ 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο ΔΘΜΟΣ Σοφάδων και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, 
υποτομζασ ΟΤΑ.    

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

β)Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθ  διεφκυνςθ: eprocurement.gov.gr του 
ΚΘΜΔΘΣ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Σοφάδων. 

1. Θ δαπάνθ για τθν προμικεια τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου ζχει προχπολογιςκεί 
ενδεικτικά ςτο ποςό των 54.736,23 € με το Φ.Ρ.Α. και κα βαρφνει τουσ Κ.Α. 00-
6443.00 (ΔΑΡΑΝΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Θ ΤΟΡΙΚΩΝ ΕΟΤΩΝ), Κ.Α. 30-
6063.01 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΥΣ) του 
προχπολογιςμοφ του Διμου οικ. ζτουσ  2020, τον K.A. 60-6481.01 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΤΟΦΙΜΩΝ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΣΡΑ), Κ.Α. 10-
6481.01 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ), Κ.Α. 10-6481.02 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ) 
του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ. «Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ.» οικ. ζτουσ 2020. Οι Σχολικζσ Επιτροπζσ 
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Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Σοφάδων λόγω του ειδικοφ 
κακεςτϊτοσ,  απϋ το οποίο αυτζσ διζπονται, δεν τθροφν προχπολογιςμό και κατά 
ςυνζπεια δεν υπάρχουν αντίςτοιχοι Κ.Α. 

2.  Θα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ και χρθματοδότθςθ ΕΣΡΑ. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου για τισ 
ανάγκεσ λειτουργίασ του Διμου Σοφάδων και των φορζων του ζτουσ 2020. Ειδικότερα, οι 
φορείσ οι οποίοι αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ είναι το Ν.Ρ. «Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ.», θ 
Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και θ Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Διμου Σοφάδων. 

1.  Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ τροφίμων για το Διμο Σοφάδων προχπολογίηεται 
ςτο ποςό των δζκα εννζα χιλιάδων τετρακοςίων τριϊν ευρϊ (19.403,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 13% . 

 Θ δαπάνθ κα βαρφνει τουσ κάτωκι Κ.Α.  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικ. ζτουσ 2020 : 

 Κ.Α. 00-6443.00  (ΔΑΡΑΝΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Θ ΤΟΡΙΚΩΝ ΕΟΤΩΝ), 1.383,12 € 

 Κ.Α. 30-6063.01 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΥΣ), 18.019,88 €. 

 2.  Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ τροφίμων για το Ν.Ρ. «Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ.»  
προχπολογίηεται ςτο ποςό των είκοςι οκτϊ χιλιάδων εννιακοςίων εβδομιντα ζξι ευρϊ και 
τριάντα τριϊν λεπτϊν (28.976,33 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 13% ι 24% ανάλογα 
με τα υπό προμικεια είδθ. 

Θ  δαπάνθ κα βαρφνει τουσ κάτωκι Κ.Α.  του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ. «Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ.» οικ. 
ζτουσ 2020: 

 K.A. 60-6481.01 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΣΡΑ), 10.600,00 € 

 Κ.Α. 10-6481.01 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ),  14.999,24   € 

 Κ.Α. 10-6481.02 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ),  3.377,09 €. 

3.  Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου για τθν Σχολικι 
Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προχπολογίηεται ςτο ποςό των τεςςάρων χιλιάδων 
εξακοςίων εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα τριϊν λεπτϊν (4.678,43€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% ι 13% ανάλογα με τα υπό προμικεια είδθ. 

4.  Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου για τθν Σχολικι 
Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προχπολογίηεται ςτο ποςό των χιλίων εξακοςίων 
εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα επτά λεπτϊν (1.678,47€) ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α. 24% ι 13% ανάλογα με τα υπό προμικεια είδθ. 

Οι Σχολικζσ Επιτροπζσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 
Σοφάδων, λόγω του ειδικοφ κακεςτϊτοσ απϋ το οποίο αυτζσ διζπονται, δεν τθροφν 
προχπολογιςμό και κατά ςυνζπεια δεν υπάρχουν αντίςτοιχοι Κ.Α. 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από ςυνοπτικό διαγωνιςμό και 
κατάκεςθ ςφραγιςμζνων προςφορϊν.  

 Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί, εφόςον υπάρχει ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ περιγραφζσ 
των ειδϊν, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει 
τιμισ. 
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 Οι ποςότθτεσ των ειδϊν του Διμου και των φορζων είναι ενδεικτικζσ και μποροφν να 
διαφοροποιθκοφν εντόσ του πλαιςίου των προχπολογιςμϊν τουσ αντίςτοιχα.  

 Ο Διμοσ Σοφάδων και οι φορείσ τουσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να καταναλϊςουν όλεσ τισ 
αναγραφόμενεσ ποςότθτεσ των ειδϊν τουσ, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό είναι υποχρεωμζνοι να κατακζςουν προςφορά 
αποκλειςτικά και μόνο με το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ που διανζμεται ςφραγιςμζνο 
από τον Διμο Σοφάδων. 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 54.736,23 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24% ι 13%.  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και 
31/12/2020. 

Είναι δυνατι θ παράταςθ ζωσ και δφο μινεσ, φςτερα από ςυμφωνία των 
ςυμβαλλόμενων μελϊν μζχρι τθν ανάδειξθ νζου προμθκευτι και τθν υπογραφι τθσ νζασ 
ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν κα υπάρξει, κατά το χρόνο τθσ παράταςθσ υπζρβαςθ των 
ποςοτιτων που κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ ωσ και περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ 
του διμου. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV: 15500000-3, 15812200-5, 39222100-5, 15982000-5) 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται 
ςτθν αρικ. 5/2019 μελζτθ τθσ προμικειασ που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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

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

 Τισ διατάξεισ του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019). 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 περί «Κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 
όπωσ ιςχφει. 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

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

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

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

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

 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…». 
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 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”. 

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

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

 Τθν υπϋαρικμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΡ.ΕΣ. με κζμα «Ανάδειξθ 
προμθκευτϊν-χορθγθτϊν προμθκειϊν των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικϊν τουσ προςϊπων, των Περιφερειϊν και των νομικϊν τουσ προςϊπων, 
κακϊσ και των ςυνδζςμων ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ. 

 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”. 

 Τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. 
Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 
του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

Επίςθσ, των αποφάςεων-εγγράφων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ιτοι:  

1. Του με ΑΔΑΜ  19REQ005982467 καταχωρθκζντοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ 
αιτιματοσ του Διμου Σοφάδων. 

2. Του με ΑΔΑΜ 19REQ005982239 καταχωρθκζντοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ 
αιτιματοσ του Διμου Σοφάδων. 

3. Του με ΑΔΑΜ 19REQ006003040 καταχωρθκζντοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ 
αιτιματοσ του Νομικοφ Ρροςϊπου  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

4. Του με ΑΔΑΜ 19REQ00600143 καταχωρθκζντοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ 
αιτιματοσ του Νομικοφ Ρροςϊπου  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

5. Του με ΑΔΑΜ 19REQ006002773 καταχωρθκζντοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. πρωτογενοφσ 
αιτιματοσ του Νομικοφ Ρροςϊπου  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

6. Του με ΑΔΑΜ  19REQ006035087 καταχωρθκζντοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.  πρωτογενοφσ 
αιτιματοσ τθσ  Σχολικισ  Επιτροπισ Α’ βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Σοφάδων 

7. Του με ΑΔΑΜ 19REQ006035274 καταχωρθκζντοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.  πρωτογενοφσ 
αιτιματοσ τθσ  Σχολικισ  Επιτροπισ Β’ βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Σοφάδων 

8. Τθν υπϋ αρικμ. Ρρωτ. 14179/10-12-2019 (ΑΔΑΜ 19REQ006042286) ζγκριςθ 
ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ του Διμου Σοφάδων. 

9. Τθν υπϋ αρικμ. Ρρωτ. 14176/10-12-2019 (ΑΔΑΜ 19REQ006042231) ζγκριςθ 
ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ του Διμου Σοφάδων. 

10. Τθν υπϋ αρικμ. Ρρωτ. 1178/10-12-2019 (ΑΔΑΜ 19REQ006002942) ζγκριςθ 
ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ του Νομικοφ Ρροςϊπου  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

11. Τθν υπϋ αρικμ. Ρρωτ. 1176/10-12-2019 (ΑΔΑΜ 19REQ006000214) ζγκριςθ 
ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ του Νομικοφ Ρροςϊπου  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

12. Τθν υπϋ αρικμ. Ρρωτ. 1175/10-12-2019 (ΑΔΑΜ 19REQ006003056) ζγκριςθ 
ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ του Νομικοφ Ρροςϊπου  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

13. Τθν  με αρικ. 70/2019 (ΑΔΑ: Ω5ΨΜΟΚΟΕ-ΟΜ), απόφαςθ του Δ.Σ. του Ν.Ρ. 
Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. περί εγκρίςεωσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ τροφίμων και ειδϊν 
παντοπωλείου  του Ν.Ρ. ΔΟΡΑΡ ΣΟΦΑΔΩΝ οικ. ζτουσ 2020. 

14. Τθν  με αρικ. 26/2019 (ΑΔΑ:ΨΘΕΧΟΛΥ3ΥΔΑ), απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ  Σχολικισ  
Επιτροπισ Α’ βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Σοφάδων περί εγκρίςεωσ εκτζλεςθσ τθσ 
προμικειασ τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου  για το Διμο Σοφάδων και τουσ 
φορείσ  του οικ. ζτουσ 2020. 
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15. Τθν  με αρικ. 34/2019 (ΑΔΑ:6Χ61ΟΛΥ30ΑΑ), απόφαςθ  του Δ.Σ. τθσ  Σχολικισ  
Επιτροπισ Β’ βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου περί εγκρίςεωσ εκτζλεςθσ τθσ 
προμικειασ τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου  για το Διμο Σοφάδων και τουσ 
φορείσ  του οικ. ζτουσ 2020. 

16. Τθν 100/2019 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ: 62ΤΓΩ1Μ-ΟΤΦ) Ρερί 
εγκρίςεωσ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ 
«Ρρομικεια τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου για το Διμο Σοφάδων και τουσ 
φορείσ του ζτουσ 2020», εγκρίςεωσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κακοριςμόσ 
των όρων διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.  

17. Τθν με αρικμ. 4/2019 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ  (ΑΔΑ: ΩΝ1ΙΩ1Μ-ΥΘΕ) 
αναφορικά με τθν ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν. 

18. Τθν με αρικμ.  3/2019 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ  (ΑΔΑ:ΩΑ70Ω1Μ-ΙΟ9) 
αναφορικά με τθν ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

19. Τθν υπ’ αρικμ. 5/2019 μελζτθ. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 30/12/2019 θμζρα Δευτζρα ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα 
Σοφάδων ενϊπιων τθσ αρμόδιασ επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Ϊρα ζναρξθσ παραλαβισ των προςφορϊν ορίηεται θ 9.00 π.μ. και ϊρα λιξθσ θ 10.00 π.μ. 

Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται και ταχυδρομικϊσ ι με άλλο τρόπο (εκτόσ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) και να παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν προχπόκεςθ ότι 
κα περιζρχονται ςτθν υπθρεςία μζχρι και μιςι ϊρα πριν τθν ϊρα ζναρξθσ παραλαβισ των 
προςφορϊν κατά τθν  θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιαδιποτε τρόπο δεν αποςφραγίηονται, 
αλλά παραδίδονται ςτθν επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμϊν πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που 
κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. 

Οι εκπρόκεςμεσ προςφορζσ αυτζσ κα αποςτζλλονται ςτουσ προςφζροντεσ χωρίσ να 
αποςφραγιςτοφν. 

Δε λαμβάνονται υπόψθ προςφορζσ, που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ 
θμερομθνία, είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα αλλά δεν ζφκαςαν ςτο Διμο ζγκαιρα. 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, 
θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε 
άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται 
εγγράφωσ, δφο τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ 
οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ 
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε μία τοπικι εφθμερίδα. 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων 
του Διμου. 

Θ Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Σοφάδων, www.sofades.gr. 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 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. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 Θ υπ’ αρικ. 5/2019 Μελζτθ  

 Θ παροφςα Διακιρυξθ 

 Θ προκιρυξθ (Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ) 

 Το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ  

 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Σοφάδων (www.sofades.gr.). 

Το  ςφραγιςμζνο ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ διατίκεται ςτα γραφεία τθσ Οικονομικισ 
Υπθρεςίασ του Διμου  Σοφάδων  κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Οι ενδιαφερόμενοι 
μποροφν να παραλάβουν το παραπάνω ςφραγιςμζνο ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ και 
ταχυδρομικά, εφόςον το ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.sofades.gr/
http://www.sofades.gr/
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ανακζτουςα αρχι και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι 
αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ 
τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.   

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται,  το αργότερο 2 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ 
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 
ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο δφνανται  να υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα , χωρίσ να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ το τεχνικό 
φυλλάδιο / πιςτοποιθτικό κα ςυνοδεφεται από μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ οι οποίεσ κα ηθτθκοφν, εκδίδονται από πιςτωτικά 
«ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των 
περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
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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 του διαγωνιςμοφ,  κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από 
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 
166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ 
βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

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

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και 
όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

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

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 



11 
 

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

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

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

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

ι/και 

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

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

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

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

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μζςα,  
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν 
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό 
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
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2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 
του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 
του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

*Κριτιρια Επιλογισ+ 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

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

2.2.5 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.5.1 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

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

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

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

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

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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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 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ  προθγοφμενεσ παραγράφουσ, κρίνονται κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ 
παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

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

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, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
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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.  

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

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

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

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ 
Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, 
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, 
αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται 
επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.  Αν το κράτοσ-μζλοσ 
ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα 
ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.3., τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ 
ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016. 
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ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 
με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για 
τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 
του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. 
Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

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

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

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (π.χ. ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα 
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ 
νομικι μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, 
εφόςον αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του 
ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

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

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

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

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 
κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν 
να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι 
των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ 
ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 
οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά 
τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ 
καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται 
από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ τουσ.  

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

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, μόνο βάςει τιμισ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό είτε υποβάλλοντασ ςυνολικι 
προςφορά, είτε υποβάλλοντασ προςφορά για ζνα ι περιςςότερα είδθ ανά ομάδα για τθ 
ςυνολικι ωςτόςο προκθρυχκείςα ποςότθτα του κάκε είδουσ ανά ομάδα.   

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά 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 
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κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 
1.5 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ 
επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ (Κιερίου 49, Σοφάδεσ, Τ.Κ. 43300). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί με 
τθν προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν υπθρεςία μζχρι και μιςι ϊρα πριν τθν ϊρα 
ζναρξθσ παραλαβισ των προςφορϊν κατά τθν  θμερομθνία  διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν 
φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ.  

Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό 
κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.  

Στθν περίπτωςθ που θ προςφορά υποβάλλεται κατά τθν θμζρα και ϊρα του διαγωνιςμοφ, 
το πρόςωπο που τθν υποβάλλει πρζπει να ζχει μαηί του αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο 
ιςοδφναμο ζγγραφο και μπορεί να είναι:  

 όταν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο το ίδιο το φυςικό πρόςωπο,  

 όταν ο προςφζρων είναι νομικό  πρόςωπο ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του,  

 όταν πρόκειται για ζνωςθ είτε όλα τα µζλθ τθσ μαηί (το κακζνα εκπροςωποφμενο κατά 
τα παραπάνω) είτε ο εκπρόςωπόσ τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοσ. 

Επίςθσ, θ προςφορά μπορεί να υποβλθκεί από τρίτο πρόςωπο µε εξουςιοδότθςθ 
εκπροςϊπθςθσ (µε κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ).  

2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον 
οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

ΡΟΣΦΟΑ 

του (Στοιχεία προςφζροντοσ) 

για τθν προμικεια «Ρρομικεια τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου για το Διμο 
Σοφάδων και τουσ φορείσ του ζτουσ 2020» 

Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σοφάδων 

Διακιρυξθ Νο:14706/18-12-2019 

Θμερομθνία Διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 30/12/2019 

 

ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  
ςτο διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία 
ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι 
ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι 
διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail  ).  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 
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α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 
περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν 
ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ 
φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί 
χωρίσ να καταςτεί τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι 
Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου του άρκρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που 
περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ 
απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 

2.4.2.6. Οι οικονομικζσ προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον 
οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

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

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ), 

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

2.4.4 Φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι όπωσ προβλζπεται ςτθν επιςυναπτόμενθ μελζτθ. 

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

Θ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ, που 
χορθγείται ςφραγιςμζνο από τθν Υπθρεςία ςε ζντυπθ μορφι. Θ οικονομικι προςφορά 
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δίδεται ςε ευρϊ και υπογράφεται και μονογράφεται ανά φφλλο από το φυςικό πρόςωπο, 
από τον νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από 
όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από τον εκπρόςωπό τουσ  νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο.  Οι τιμζσ ςτθν οικονομικι προςφορά αναγράφονται αρικμθτικϊσ και 
ολογράφωσ υποχρεωτικά επί του εντφπου που χορθγείται από τθν ανακζτουςα αρχι .  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ 
των υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 
που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ 
τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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

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

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

2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται 
πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 
2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. 
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(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ 
παροφςασ,  

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

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

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 
ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ  

1. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 

2. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ 
διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπεβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 21 
του Ν.4412/2016. 

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και 
ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται 
κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά 
και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο 
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φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, 
προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν 
αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 
αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ 
τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων 
προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα 
προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των 
τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ του Διμου, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μαηί 
με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 
τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 
κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

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

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 
74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
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Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπεβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ  
προκεςμίασ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

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

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

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ,  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι 
πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν 
ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου 
ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

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

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 
προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με 
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

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

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127, 

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

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

Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν-χορθγθτϊν κα υπογραφοφν με τουσ 
αναδόχουσ χωριςτζσ ςυμβάςεισ με τον κάκε φορζα ξεχωριςτά, δθλαδι κα καταρτιςκοφν 
ξεχωριςτζσ ςυμβάςεισ με το  Διμο Σοφάδων, το Δθμοτικό Οργανιςμό Ρολιτιςμοφ 
Ακλθτιςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ Σοφάδων, τθ Σχολικι Επιτροπι Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
Διμου Σοφάδων  και τθ Σχολικι Επιτροπι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Σοφάδων. 

 

 3.4 Ενςτάςεισ  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία 
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά 
τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο  ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ 
ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι 
αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 
4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ 
οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ 
διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.   Με τθν άπρακτθ πάροδο των 
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

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

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν 
ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι 
ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του 
Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 
18/1989 (Αϋ 8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 
βοθκθμάτων. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν 



25 
 

προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι 
νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ 
υπολογίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 
του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

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, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ 
αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα 
αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε 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 2.2.5.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 
υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι 
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

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

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

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

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

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

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

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

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

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται.  

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'). 

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 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

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

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων,  ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ 
εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 
ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 
εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ 
άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει 
κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

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

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά, μετά από εντολι τθσ 
Υπθρεςίασ ςτισ κατά τόπουσ υπθρεςίεσ του Διμου Σοφάδων από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ μζχρι και τθν 31-12-2020, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 
Διμου και των φορζων του. 
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Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται τμθματικά με βάςθ τισ ανάγκεσ των φορζων 
παρουςία τθσ αρμόδιασ επιτροπισ που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του 
άρκρου 221 του Ν.4412/16, με ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι  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. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ 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 υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςε διάςτθμα τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία παραγγελίασ. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 
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6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

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

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

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

6.4 Άλλα ςτοιχεία 

1. Θ Υπθρεςία δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων του κάκε 
είδουσ που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ 
προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων για κάκε είδοσ, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να 
ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

2. Οικονομικζσ προςφορζσ που υπερβαίνουν τθ δαπάνθ του ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ, 
κα απορρίπτονται ωσ αςφμφορεσ. 

3. Είναι δυνατι θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και δφο μινεσ, φςτερα από ςυμφωνία των 
ςυμβαλλόμενων μερϊν, μζχρι τθν ανάδειξθ νζου προμθκευτι και τθν υπογραφι τθσ νζασ 
ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν κα υπάρξει, κατά τον χρόνο τθσ παράταςθσ, υπζρβαςθ των 
ποςοτιτων που κακορίηονται ςτθν διακιρυξθ, ωσ και περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ 
του Διμου. 

Για κάκε κζμα που δε ρυκμίηεται απϋ τθν παροφςα διακιρυξθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ 
του Ν. 4412/16, κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ 
διακιρυξθσ όπωσ ιςχφουν. 

 

Θ παροφςα εγκρίκθκε ςφμφωνα με τθν αρικ.  100/2019 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ 
Διμου Σοφάδων. 

 

 

 

 

ΣΟΦΑΔΕΣ, 18/12/2019 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - 

ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

 

1 .  ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

              Θ τεχνικι ζκκεςθ ςυνοδεφει τθν μελζτθ για τθν  προμικεια τροφίμων & ειδϊν 
παντοπωλείου για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του Διμου Σοφάδων και των φορζων του, 
ζτουσ 2020. Ειδικότερα, οι φορείσ οι οποίοι αναφζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ είναι το 
Ν.Ρ. «Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ.», θ Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και θ Σχολικι 
Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Σοφάδων.  Θ μελζτθ ςυντάχκθκε 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. Θ διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν για 
προμικειεσ τροφίμων & ειδϊν παντοπωλείου για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Ιδρυμάτων 
και όλων των Νομικϊν Ρροςϊπων, κακϊσ και των ςχολικϊν τουσ επιτροπϊν 
πραγματοποιείται εφεξισ απϋ τουσ οικείουσ Διμουσ, ςφμφωνα με τθν από 12-12-2012 (ΦΕΚ 
Αϋ240) Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, που κυρϊκθκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18), 
τθν αρικ. 3/11543/26-03-2013 εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν και το αρικ. πρωτ. 
30106/10-10-2013 ζγγραφο του Τμιματοσ Γενικϊν Υποκζςεων του Υπουργείου 
Εςωτερικϊν. 

1.  Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ τροφίμων για το Διμο Σοφάδων προχπολογίηεται 
ςτο ποςό των δζκα εννζα χιλιάδων τετρακοςίων τριϊν ευρϊ (19.403,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 13% . 

 Θ δαπάνθ κα βαρφνει τουσ κάτωκι Κ.Α.  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικ. ζτουσ 2020 : 

 Κ.Α. 00-6443.00  (ΔΑΡΑΝΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Θ ΤΟΡΙΚΩΝ ΕΟΤΩΝ), 1.383,12 € 

 Κ.Α. 30-6063.01 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΥΣ), 18.019,88 €. 

 2.  Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ τροφίμων για το Ν.Ρ. «Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ.»  
προχπολογίηεται ςτο ποςό των είκοςι οκτϊ χιλιάδων εννιακοςίων εβδομιντα ζξι ευρϊ και 
τριάντα τριϊν λεπτϊν (28.976,33 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 13% ι 24% ανάλογα 
με τα υπό προμικεια είδθ. 

Θ  δαπάνθ κα βαρφνει τουσ κάτωκι Κ.Α.  του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ. «Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ.» οικ. 
ζτουσ 2020: 

 K.A. 60-6481.01 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΕΣΡΑ), 10.600,00 € 

 Κ.Α. 10-6481.01 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ),  14.999,24   € 

 Κ.Α. 10-6481.02 (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ),  3.377,09 €. 

3.  Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου για τθν Σχολικι 
Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προχπολογίηεται ςτο ποςό των τεςςάρων χιλιάδων 
εξακοςίων εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα τριϊν λεπτϊν (4.678,43€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% ι 13% ανάλογα με τα υπό προμικεια είδθ. 

4.  Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου για τθν Σχολικι 
Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προχπολογίηεται ςτο ποςό των χιλίων εξακοςίων 
εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα επτά λεπτϊν (1.678,47€) ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α. 24% ι 13% ανάλογα με τα υπό προμικεια είδθ. 
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Οι Σχολικζσ Επιτροπζσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 
Σοφάδων, λόγω του ειδικοφ κακεςτϊτοσ απϋ το οποίο αυτζσ διζπονται, δεν τθροφν 
προχπολογιςμό και κατά ςυνζπεια δεν υπάρχουν αντίςτοιχοι Κ.Α. 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από ςυνοπτικό διαγωνιςμό και 
κατάκεςθ ςφραγιςμζνων προςφορϊν.  

 Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί, εφόςον υπάρχει ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ περιγραφζσ 
των ειδϊν, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει 
τιμισ. 

 Οι ποςότθτεσ των ειδϊν του Διμου και των φορζων είναι ενδεικτικζσ και μποροφν να 
διαφοροποιθκοφν εντόσ του πλαιςίου των προχπολογιςμϊν τουσ αντίςτοιχα.  

 Ο Διμοσ Σοφάδων και οι φορείσ τουσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να καταναλϊςουν όλεσ τισ 
αναγραφόμενεσ ποςότθτεσ των ειδϊν τουσ, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό είναι υποχρεωμζνοι να κατακζςουν προςφορά 
αποκλειςτικά και μόνο με το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ που διανζμεται ςφραγιςμζνο 
από τον Διμο Σοφάδων. 
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2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 
ΦΟΕΑΣ 1.  ΔΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΔΘΜΟΥ- ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΡΛΘΕΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ 
ΘΜΕΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΘ 
ΕΤΘΣΙΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΦΕΣΚΟ 
ΛΙΤΟ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
(ΜΟΝΙΜΕΣ) 

17 230,00 3.910,00 0,97 3.792,70 

2 
ΓΑΛΑ 

ΦΕΣΚΟ 
ΛΙΤΟ ΟΔΘΓΟΙ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 

4 230,00 920,00 0,97 892,40 

3 
ΓΑΛΑ 

ΦΕΣΚΟ 
ΛΙΤΟ ΧΕΙΙΣΤΕΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 

3 230,00 690,00 0,97 669,30 

4 
ΓΑΛΑ 

ΦΕΣΚΟ 
ΛΙΤΟ 

ΕΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
(ΜΟΝΙΜΟΙ) 

4 230,00 920,00 0,97 892,40 

5 
ΓΑΛΑ 

ΦΕΣΚΟ 
ΛΙΤΟ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 
ΟΚΤΑΜΘΝΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ 

(ΟΑΕΔ) 

55 160,00 8.800,00 0,97 8.536,00 

6 
ΓΑΛΑ 

ΦΕΣΚΟ 
ΛΙΤΟ ΥΔΟΝΟΜΕΙΣ 

10 90,00 900,00 0,97 873,00 

7 
ΓΑΛΑ 

ΦΕΣΚΟ 
ΛΙΤΟ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 
ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

5 60,00 300,00 0,97 291,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 16.440,00 0,97 15.946,80 

     
ΦΡΑ 13%   2.073,08 

     
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
  18.019,88 

 

 

ΦΟΕΑΣ 1.  ΔΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 
 ΟΜΑΔΑ 2: ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ- ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

 

ΦΟΕΑΣ 1.  ΔΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 

 ΟΜΑΔΑ 3: ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ- ΝΕΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ  

1 ΝΕΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ (0,5 λίτρου) ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,16 24,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 24,00 

    ΦΡΑ 
13% 

3,12 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

27,12 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΓΛΥΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ(ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ) ΓΙΑ ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ ΚΙΛΟ 300 4 1.200,00 

  
  ΣΥΝΟΛΟ 1.200,00 

 
ΦΡΑ13% 156 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.356,00 
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ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΡΘ ΔΘΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΕΙΔΘ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ TIMH ΣΥΝΟΛΟ 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

Φ.Ρ.Α. 
24% 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 100 ΜΕΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,90 14,70 
 

3,53 

2 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΤΥΡΟΥ ΚΟΛΑ *κιβϊτιο των 24 
τεμαχίων (γυάλινο μπουκάλι  των 250 ml)+. 

ΚΙΒΩΤΙΟ 10 13,00 130,00 
 

31,20 

3 
ΑΝΘΑΚΟΥΧΟ ΝΕΟ  *κιβϊτιο των 24 

τεμαχίων (γυάλινο μπουκάλι  των 250 ml)+ 
ΚΙΒΩΤΙΟ 9 8,00 72,00 

 
17,28 

4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ ΚΟΥΤΙ (410 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,93 74,40 9,67 
 

5 ΗΑΧΑΘ (ΣΥΣΚ.1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 180 0,82 147,60 19,19 
 

6 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΔΕΜΑΤΙΟ 20 1,50 30,00 3,90 
 

7 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 70 10,00 700,00 91,00 
 

8 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,40 28,00 
 

6,72 

9 
ΝΕΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 0,5 

Λίτρου(24αδα) 
ΚΙΒΩΤΙΟ 80 3,00 240,00 31,20 

 

10 
ΛΕΝΟΝΑΔΑ  *κιβϊτιο των 24 τεμαχίων 

(γυάλινο μπουκάλι  των 250 ml, με 
ανκρακικό)] 

ΚΙΒΩΤΙΟ 50 11,00 550,00 
 

132,00 

11 
ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ *κιβϊτιο των 24 τεμαχίων 

(γυάλινο μπουκάλι  των 250 ml, χωρίσ 
ανκρακικό)+ 

ΚΙΒΩΤΙΟ 30 11,00 330,00 
 

79,20 

12 
ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ *κιβϊτιο των 24 τεμαχίων 

(γυάλινο μπουκάλι  των 250 ml, με 
ανκρακικό)+ 

ΚΙΒΩΤΙΟ 30 11,00 330,00 
 

79,20 

13 ΡΟΤΘΙΑ ΝΕΟΥ 12ΑΔΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 6,00 60,00 
 

14,40 

14 ΡΟΤΘΙΑ ΚΑΣΙΟΥ 12ΑΔΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,00 25,00 
 

6,00 

15 
ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΤΘΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 

ΝΕΟΥ(ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,80 80,00 

 
19,20 

16 
ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΤΘΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 

ΚΑΦΕ(ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 25 0,50 12,50 

 
3,00 

17 ΣΡΙΤΑ (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ) 12ΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,50 5,00 
 

1,20 

    ΣΥΝΟΛΟ 2.829,20 154,96 392,93 

    ΦΡΑ 13% 154,96 
  

    ΦΡΑ 24% 392,93 
  

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

3.377,09 
  

 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 2A:  ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ - ΤΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΟ 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

Φ.Ρ.Α. 
24% 

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500 Γ. (ΣΑΚΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 25 0,87 21,75 2,83   

2 ΑΛΕΥΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΘΣΕΙΣ (1000 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,28 12,80 1,66   

3 ΑΛΕΥΙ ΤΥΡΟΥ ΦΑΙΝΑ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,00 30,00 3,90   
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4 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 ΜΕΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,90 24,50   5,88 

5 ΑΝΘΟΣ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ (160 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,16 34,80 4,52   

6 ΑΝΤΙΚΟΛΘΤΙΚΟ ΧΑΤΙ ΨΘΣΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,15 17,20   4,13 

7 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,30 120,00 15,60   

8 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΛΙΤΟ 150 1,10 165,00 21,45   

9 ΓΙΑΟΥΤΙ ΦΕΣΚΟ(ΣΥΣΚ. 1ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΟ 70 2,58 180,60 23,48   

10 ΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙ (410 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,93 55,80 7,25   

11 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ (ΣΥΣΚ. 15 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,03 5,15 0,67   

12 ΔΘΜΘΤΙΑΚΑ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (ΣΥΣΚ. 375 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,00 60,00 7,80   

13 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 84 5,75 483,00 62,79   

14 ΗΑΧΑΘ (ΣΥΣΚ.1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,82 8,20 1,07   

15 ΗΥΜΑΙΚΟ ΡΕΝΕΣ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,95 47,50 6,18   

16 ΗΥΜΑΙΚΟ ΚΙΘΑΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,85 42,50 5,53   

17 ΗΥΜΑΙΚΟ ΜΑΚΑΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,95 47,50 6,18   

18 ΗΥΜΑΙΚΟ ΧΥΛΟΡΙΤΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,39 69,50 9,04   

19 ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,50 42,50 5,53   

20 ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΑΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 18,55 18,55   4,45 

21 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΘ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 Γ.) TEMAXIO 10 1,08 10,80 1,40   

22 ΚΟΝ ΦΛΑΟΥ TEMAXIO 10 0,74 7,40 0,96   

23 ΜΑΓΑΙΝΘ (ΣΥΣΚ. 250 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,60 240,00 31,20   

24 ΜΑΓΙΑ ΞΘΘ (ΦΑΚ. 3 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,60 12,00 1,56   

25 ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ΣΥΣΚ. ΤΑΡΕ 500 Γ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,30 65,00 8,45   

26 ΜΕΛΙ (ΣΥΣΚ. 920 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 13 9,50 123,50 16,06   

27 ΜΡΕΙΚΙΝ ΡΑΟΥΝΤΕ 20 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,23 4,60 0,60   

28 ΝΕΟ 1,5 ΛΙΤ. (ΣΥΣΚ. 6 ΦΙΑΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,17 21,70 2,82   

29 ΞΥΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,48 4,80 0,62   

30 ΡΙΡΕΙ ΤΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚ. 100 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 7 1,99 13,93 1,81   

31 ΕΒΥΘΙΑ ΑΡΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ(ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,12 42,40 5,51   

32 ΙΓΑΝΘ   60 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,18 9,44 1,23   

33 ΥΗΙ ΚΑΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,49 44,70 5,81   

34 ΥΗΙ ΤΥΡΟΥ ΜΡΟΝΕΤ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,49 74,50 9,69   

35 ΥΗΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,49 44,70 5,81   

36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,87 26,10   6,26 

37 ΣΡΙΤΑ 100 ΤΕΜ. 12ΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,50 5,00   1,20 

38 ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ 500 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,65 113,00 14,69   

39 ΤΟΜΑΤΟΡΕΛΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,82 16,40 2,13   

40 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,54 81,00 10,53   

41 ΤΥΙ  ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΟ 30 6,50 195,00 25,35   

42 ΤΥΙ ΓΑΒΙΕΑ ΚΙΛΟ 20 8,06 161,20 20,96   

43 ΤΥΙΑ ΘΜΙΣΚΛΘΟ ΦΑΤΗΟΛΑ ΚΙΛΟ 50 10,31 515,50 67,02   

44 ΤΥΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 40 7,69 307,60 39,99   

45 ΦΑΚΕΣ 500 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,62 48,60 6,32   

46 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,17 35,10 4,56   

47 ΦΥΛΛΟ ΤΥΡΟΥ ΚΟΥΟΥ (ΣΥΣΚ.  600  Γ .) ΤΕΜΑΧΙΟ 40 4,15 166,00 21,58   
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48 
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΑΕΙΟΥ 450 Γ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,65 46,50   11,16 

49 ΧΑΛΒΑΣ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΚΙΛΟ 10 3,90 39,00 5,07   

50 ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,80 36,00 4,68   

51 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (360 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,10 220,00 28,60   

    
ΣΥΝΟΛΟ 4.218,32 530,46 33,08 

    
ΦΡΑ 13% 530,46 

  

    
ΦΡΑ 24% 33,08 

  

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.781,87 

  

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 2Β : ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ ΚΙΛΟ 500 1,59 795,00 

2 ΚΟΥΛΟΥΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,36 108,00 

3 ΚΟΥΑΜΡΙΕΔΕΣ ΚΙΛΟ 3 5,54 16,62 

4 ΜΕΛΟΜΑΚΑΟΝΑ ΚΙΛΟ 3 5,54 16,62 

    
ΣΥΝΟΛΟ 936,24 

    
ΦΡΑ 13% 121,71 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.057,95 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 2Γ: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 60 8,75 525,00 

2 ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΝΩΡΟ ΚΙΛΟ 60 4,00 240,00 

3 ΚΕΑΣ ΧΟΙΙΝΟ ΚΙΛΟ 40 5,63 225,20 

4 ΚΕΑΣ ΜΟΣΧΑΙ ΚΙΛΟ 50 8,75 437,50 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1.427,70 

    
ΦΡΑ 
13% 

185,60 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.613,30 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 2Δ: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΘ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 20 2,81 56,20 

2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 15 1,90 28,50 

3 ΦΙΛΕΤΟ ΡΕΚΑΣ ΚΙΛΟ 20 7,20 144,00 

4 ΨΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΟ ΚΑΤ.(ΣΥΣΚ. 1000Γ.) ΚΙΛΟ 20 7,00 140,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 368,70 

    
ΦΡΑ 13% 47,93 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
416,63 
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ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 2Ε: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΑΓΓΟΥΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,54 16,20 

2 ΑΝΙΘΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 26 0,45 11,70 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 80 2,20 176,00 

4 ΒΕΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 30 2,00 60,00 

5 ΚΑΟΤΑ ΚΙΛΟ 20 0,80 16,00 

6 ΚΑΡΟΥΗΙ ΚΙΛΟ 10 0,40 4,00 

7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 6 1,09 6,54 

8 ΚΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 20 0,45 9,00 

9 ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΑ ΚΙΛΟ 40 0,66 26,40 

10 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 30 0,50 15,00 

11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 50 2,50 125,00 

12 ΜΑΟΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 40 1,54 61,60 

13 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 33 0,45 14,85 

14 ΜΑΝΤΑΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 20 0,98 19,60 

15 ΜΘΛΑ ΚΙΛΟ 100 1,55 155,00 

16 ΜΡΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 90 1,79 161,10 

17 ΝΕΚΤΑΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 15 1,28 19,20 

18 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 66 1,60 105,60 

19 ΡΑΤΑΤΕΣ KIΛΟ 300 0,71 213,00 

20 ΡΕΡΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 10 0,87 8,70 

21 ΡΙΡΕΙΕΣ ΚΙΛΟ 6 1,34 8,04 

22 ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 100 0,90 90,00 

23 ΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 10 1,00 10,00 

24 ΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,58 31,60 

25 ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 17 0,45 7,65 

26 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΟ 10 2,00 20,00 

27 ΣΡΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 20 1,65 33,00 

28 ΣΚΟΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 27 0,45 12,15 

29 ΦΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 17 2,55 43,35 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1.480,28 

    
ΦΡΑ 
13% 

192,44 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.672,72 
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ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 3Α: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΤΑΑΓΚΑΣ - ΤΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
 ΔΑΡΑΝΘ  

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

Φ.Ρ.Α. 
24% 

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500 Γ. (ΣΑΚΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,87 17,40 2,26 
 

2 ΑΛΕΥΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (1000 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,45 21,75 2,83 
 

3 
ΑΛΕΥΙ ΤΥΡΟΥ ΦΑΙΝΑ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (500 

Γ.) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,00 10,00 1,30 

 

4 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 

ΜΕΤΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,90 24,50 

 
5,88 

5 ΑΝΘΟΣ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ (160 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,16 5,80 0,75 
 

6 ΑΝΤΙΚΟΛΘΤΙΚΟ ΧΑΤΙ ΨΘΣΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,15 17,20 
 

4,13 

7 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 280 0,30 84,00 10,92 
 

8 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΛΙΤΟ 100 1,10 110,00 14,30 
 

9 ΓΙΑΟΥΤΙ ΦΕΣΚΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,58 77,40 10,06 
 

10 ΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙ (410 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,93 9,30 1,21 
 

11 
ΔΘΜΘΤΙΑΚΑ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (ΣΥΣΚ. 375 

Γ.) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,00 40,00 5,20 

 

12 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 65 5,75 373,75 48,59 
 

13 ΗΑΧΑΘ (ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,82 8,20 1,07 
 

14 ΗΥΜΑΙΚΟ ΡΕΝΕΣ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,95 28,50 3,71 
 

15 ΗΥΜΑΙΚΟ ΚΙΘΑΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,85 51,00 6,63 
 

16 
ΗΥΜΑΙΚΟ ΜΑΚΑΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ (ΣΥΣΚ.500 

Γ.) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,95 28,50 3,71 

 

17 
ΗΥΜΑΙΚΟ ΜΑΚΑΟΝΙΑ ΣΡΑΓΓΕΤΙ (ΣΥΣΚ. 500 

Γ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,00 60,00 7,80 

 

18 ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 8,50 68,00 8,84 
 

19 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΘ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50Γ) TEMAXIO 15 1,08 16,20 2,11 
 

20 ΚΟΝ ΦΛΑΟΥ TEMAXIO 10 0,74 7,40 0,96 
 

21 ΜΑΓΑΙΝΘ (ΣΥΣΚ. 250 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,60 160,00 20,80 
 

22 ΜΑΓΙΑ ΞΘΘ (ΦΑΚ. 3 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,60 1,20 0,16 
 

23 ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ΣΥΣΚ. ΤΑΡΕ 500 Γ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,30 65,00 8,45 
 

24 ΜΕΛΙ (ΣΥΣΚ. 920 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 9,50 190,00 24,70 
 

25 ΜΡΕΙΚΙΝ ΡΑΟΥΝΤΕ 20 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,23 1,15 0,15 
 

26 ΝΕΟ 1,5 ΛΙΤ. (ΣΥΣΚ. 6 ΦΙΑΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 70 2,17 151,90 19,75 
 

27 ΞΥΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,48 4,80 0,62 
 

28 ΡΙΡΕΙ ΤΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚ. 100 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,99 15,92 2,07 
 

29 ΙΓΑΝΘ 60 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,18 9,44 1,23 
 

30 ΥΗΙ ΚΑΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,49 59,60 7,75 
 

31 ΥΗΙ ΤΥΡΟΥ ΜΡΟΝΕΤ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,49 44,70 5,81 
 

32 ΥΗΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,49 44,70 5,81 
 

33 ΣΤΑΦΙΔΕΣ 350 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 6 2,20 13,20 1,72 
 

34 ΣΡΙΤΑ 100ΤΕΜ 12ΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,50 5,00 
 

1,20 

35 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ 500 Γ. ΡΑΚΕΤΟ 70 2,32 162,40 21,11 
 

36 ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ 500 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15 5,65 84,75 11,02 
 



39 
 

37 ΤΟΜΑΤΟΡΕΛΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,82 8,20 1,07 
 

38 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,54 43,20 5,62 
 

39 ΤΥΙ  ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΟ 30 6,50 195,00 25,35 
 

40 ΤΥΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ ΤΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚ. 200 Γ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,70 135,00 17,55 
 

41 ΤΥΙΑ ΘΜΙΣΚΛΘΟ ΦΑΤΗΟΛΑ ΚΙΛΟ 25 10,31 257,75 33,51 
 

42 ΤΥΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 35 7,69 269,15 34,99 
 

43 ΦΑΚΕΣ 500 Γ ΤΕΜΑΧΙΟ 45 1,62 72,90 9,48 
 

44 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ) ΤΕΜΑΧΙΟ 45 1,17 52,65 6,84 
 

45 ΦΙΑΛΘ ΥΓΑΕΙΟΥ 13 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 14,52 14,52 
 

3,48 

46 ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,80 54,00 7,02 
 

47 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (360 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,10 110,00 14,30 
 

    
ΣΥΝΟΛΟ 3.285,03 419,10 14,69 

    
ΦΡΑ 13% 419,10 

  

    
ΦΡΑ 24% 14,69 

  

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.718,82 

  

 

 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 3Β : ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΤΑΑΓΚΑΣ- ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ ΚΙΛΟ 400 1,59 636,00 

2 ΚΟΥΛΟΥΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,36 36,00 

3 ΚΟΥΑΜΡΙΕΔΕΣ ΚΙΛΟ 2 5,54 11,08 

4 ΜΕΛΟΜΑΚΑΟΝΑ ΚΙΛΟ 4 5,54 22,16 

    
ΣΥΝΟΛΟ 705,24 

    
ΦΡΑ 13% 91,68 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
796,92 

 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 3Γ: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΤΑΑΓΚΑΣ ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 45 8,75 393,75 

2 ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΝΩΡΟ ΚΙΛΟ 90 4,00 360,00 

3 ΚΕΑΣ ΜΟΣΧΑΙ ΚΙΛΟ 45 8,75 393,75 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1.147,50 

    
ΦΡΑ 
13% 

149,18 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.296,68 
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ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 3Δ: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΤΑΑΓΚΑΣ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΘ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 20 2,81 56,20 

2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,90 38,00 

3 ΦΙΛΕΤΟ ΡΕΚΑΣ ΚΙΛΟ 50 7,20 360,00 

4 ΨΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΟ ΚΑΤ.(ΣΥΣΚ. 1000Γ.) ΚΙΛΟ 40 7,00 280,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 734,20 

    
ΦΡΑ 13% 95,45 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
829,65 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 3Ε: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΤΑΑΓΚΑΣ- ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΑΓΓΟΥΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,54 32,4 

2 ΑΝΙΘΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 15 0,45 6,75 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 40 2,2 88 

4 ΚΑΟΤΑ ΚΙΛΟ 25 0,8 20 

5 ΚΑΡΟΥΗΙ ΚΙΛΟ 20 0,4 8 

6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 10 1,09 10,9 

7 ΚΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 8 0,45 3,6 

8 ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΑ ΚΙΛΟ 45 0,66 29,7 

9 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 25 0,5 12,5 

10 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 45 2,5 112,5 

11 ΜΑΟΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 15 1,54 23,1 

12 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 20 0,45 9 

13 ΜΑΝΤΑΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 40 0,98 39,2 

14 ΜΕΛΙΤΗΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 10 1 10 

15 ΜΘΛΑ ΚΙΛΟ 55 1,55 85,25 

16 ΜΡΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 60 1,79 107,4 

17 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 65 1,6 104 

18 ΡΑΤΑΤΕΣ KIΛΟ 200 0,71 142 

19 ΡΕΡΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 15 0,87 13,05 

20 ΡΙΡΕΙΕΣ ΚΙΛΟ 15 1,34 20,1 

21 ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 50 0,9 45 

22 ΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 5 1 5 

23 ΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 40 1,58 63,2 

24 ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 15 0,45 6,75 

25 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΟ 20 2 40 

26 ΣΡΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 15 1,65 24,75 

27 ΣΚΟΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 0,45 11,25 

28 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 15 1,4 21 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1.094,40 

    
ΦΡΑ 
13% 

142,27 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.236,67 
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ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 4Α: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΟΝΤΑΙΟΥ - ΤΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
 ΔΑΡΑΝΘ  

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

Φ.Ρ.Α. 
24% 

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500 Γ. (ΣΑΚΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,87 8,70 1,13 
 

2 ΑΛΕΥΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΘΣΕΙΣ (1000 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1,28 7,68 1,00 
 

3 
ΑΛΕΥΙ ΤΥΡΟΥ ΦΑΙΝΑ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (500 

Γ.) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1 15,00 1,95 

 

4 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 

ΜΕΤΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,9 14,70 

 
3,53 

5 ΑΝΘΟΣ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ (160 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,16 5,80 0,75 
 

6 ΑΝΤΙΚΟΛΘΤΙΚΟ ΧΑΤΙ ΨΘΣΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,15 17,20 
 

4,13 

7 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,3 30,00 3,90 
 

8 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΛΙΤΟ 70 1,1 77,00 10,01 
 

9 ΓΙΑΟΥΤΙ ΦΕΣΚΟ(ΣΥΣ. 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,58 51,60 6,71 
 

10 ΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙ (410 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,93 55,80 7,25 
 

11 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ (ΣΥΣΚ.15 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,03 3,09 0,40 
 

12 ΔΘΜΘΤΙΑΚΑ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (ΣΥΣΚ. 375 Γ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2 20,00 2,60 
 

13 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,75 172,50 22,43 
 

14 ΗΑΧΑΘ (ΣΥΣΚ.1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,82 8,20 1,07 
 

15 ΗΥΜΑΙΚΟ ΡΕΝΕΣ (ΣΥΣΚ.500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,95 28,50 3,71 
 

16 ΗΥΜΑΙΚΟ ΚΙΘΑΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,85 25,50 3,32 
 

17 
ΗΥΜΑΙΚΟ ΜΑΚΑΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ (ΣΥΣΚ.500 

Γ.) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,95 28,50 3,71 

 

18 ΗΥΜΑΙΚΟ ΧΥΛΟΡΙΤΑΚΙ (ΣΥΣΚ.500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,39 41,70 5,42 
 

19 ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 8,5 25,50 3,32 
 

20 ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΑΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 18,55 18,55 
 

4,45 

21 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΘ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 Γ.) TEMAXIO 8 1,08 8,64 1,12 
 

22 ΚΟΝ ΦΛΑΟΥ TEMAXIO 10 0,74 7,40 0,96 
 

23 ΜΑΓΑΙΝΘ (ΣΥΣΚ. 250 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,6 48,00 6,24 
 

24 ΜΑΓΙΑ ΞΘΘ (ΦΑΚ. 3 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 0,6 4,80 0,62 
 

25 ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ΣΥΣΚ. ΤΑΡΕ 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,3 26,00 3,38 
 

26 ΜΕΛΙ (ΣΥΣΚ. 920 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 9,5 38,00 4,94 
 

27 ΜΡΕΙΚΙΝ ΡΑΟΥΝΤΕ 20 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,23 1,15 0,15 
 

28 ΝΕΟ 1,5 ΛΙΤ. (ΣΥΣΚ. 6 ΦΙΑΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,17 108,50 14,11 
 

29 ΞΥΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,48 4,80 0,62 
 

30 ΡΙΡΕΙ ΤΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚ. 100 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,99 5,97 0,78 
 

31 ΙΓΑΝΘ 60 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,18 5,90 0,77 
 

32 ΥΗΙ ΚΑΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,49 37,25 4,84 
 

33 ΥΗΙ ΤΥΡΟΥ ΜΡΟΝΕΤ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,49 37,25 4,84 
 

34 ΥΗΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,49 37,25 4,84 
 

35 ΣΤΑΦΙΔΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,2 4,40 0,57 
 

36 ΣΡΙΤΑ 100 ΤΕΜ. 12ΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,5 2,50 
 

0,60 

37 ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ 500 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,65 22,60 2,94 
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38 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,54 32,40 4,21 
 

39 ΤΥΙ  ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΟ 10 6,5 65,00 8,45 
 

40 ΤΥΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ ΜΡΑΛΑ ΚΙΛΟ 5 8,23 41,15 5,35 
 

41 ΤΥΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΟ 10 8,06 80,60 10,48 
 

42 ΤΥΙ ΘΜΙΣΚΛΘΟ ΦΑΤΗΟΛΑ ΚΙΛΟ 7 10,31 72,17 9,38 
 

43 ΤΥΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 15 7,69 115,35 15,00 
 

44 ΦΑΚΕΣ 500 Γ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,62 32,40 4,21 
 

45 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,17 23,40 3,04 
 

46 
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΑΕΙΟΥ 450 Γ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,65 46,50 

 
11,16 

47 ΦΥΛΛΟ ΤΥΡΟΥ ΚΟΥΟΥ (ΣΥΣΚ. 600 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 4,15 49,80 6,47 
 

48 ΦΥΛΛΟ ΚΟΥΣΤΑΣ (ΣΥΣΚ. 450 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,95 29,50 3,84 
 

49 ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,8 27,00 3,51 
 

50 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (360 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,1 88,00 11,44 
 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1.759,20 215,77 23,87 

    
ΦΡΑ 13% 215,77 

  

    
ΦΡΑ 24% 23,87 

  

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.998,84 

  

 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 4Β : ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΟΝΤΑΙΟΥ- ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ ΚΙΛΟ 100 1,59 159,00 

2 ΚΟΥΛΟΥΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,36 54,00 

3 ΚΟΥΑΜΡΙΕΔΕΣ ΚΙΛΟ 3 5,54 16,62 

4 ΜΕΛΟΜΑΚΑΟΝΑ ΚΙΛΟ 3 5,54 16,62 

    
ΣΥΝΟΛΟ 246,24 

    
ΦΡΑ 13% 32,01 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
278,25 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 4Γ: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΟΝΤΑΙΟΥ- ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 20 8,75 175 

2 ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΝΩΡΟ ΚΙΛΟ 40 4 160 

3 ΚΕΑΣ ΧΟΙΙΝΟ ΚΙΛΟ 10 5,63 56,3 

4 ΚΕΑΣ ΜΟΣΧΑΙ ΚΙΛΟ 15 8,75 131,25 
    ΣΥΝΟΛΟ 522,55 

    ΦΡΑ 
13% 

67,93 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

590,48 
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ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 4Δ: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΟΝΤΑΙΟΥ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΘ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 18 2,81 50,58 

2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,9 38,00 

3 ΦΙΛΕΤΟ ΡΕΚΑΣ ΚΙΛΟ 30 7,2 216,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 304,58 

    
ΦΡΑ 
13% 

39,60 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
344,18 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 4Ε: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΟΝΤΑΙΟΥ- ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΑΓΓΟΥΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 33 0,54 17,82 

2 ΑΝΙΘΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 14 0,45 6,30 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 30 2,2 66,00 

4 ΒΕΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 20 2 40,00 

5 ΚΑΟΤΑ ΚΙΛΟ 20 0,8 16,00 

6 ΚΑΡΟΥΗΙ ΚΙΛΟ 10 0,4 4,00 

7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 4 1,09 4,36 

8 ΚΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 10 0,45 4,50 

9 ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΑ ΚΙΛΟ 30 0,66 19,80 

10 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 14 0,5 7,00 

11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 30 2,5 75,00 

12 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 15 0,45 6,75 

13 ΜΑΝΤΑΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 20 0,98 19,60 

14 ΜΘΛΑ ΚΙΛΟ 30 1,55 46,50 

15 ΜΡΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 60 1,79 107,40 

16 ΝΕΚΤΑΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 20 1,28 25,60 

17 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 40 1,6 64,00 

18 ΡΑΤΑΤΕΣ KIΛΟ 150 0,71 106,50 

19 ΡΕΡΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 8 0,87 6,96 

20 ΡΙΡΕΙΕΣ ΚΙΛΟ 6 1,34 8,04 

21 ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 30 0,9 27,00 

22 ΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 10 1 10,00 

23 ΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,58 31,60 

24 ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 8 0,45 3,60 

25 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΟ 8 2 16,00 

26 ΣΚΟΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13 0,45 5,85 

27 ΦΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 8 2,55 20,40 

    
ΣΥΝΟΛΟ 766,58 

    
ΦΡΑ 
13% 

99,66 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
866,24 
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ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 5Α: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣ- ΤΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
 ΔΑΡΑΝΘ  

 

Φ.Ρ.Α. 
13% 

Φ.Ρ.Α. 
24% 

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500 Γ. (ΣΑΚΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,87 8,70 1,13 
 

2 ΑΛΕΥΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΘΣΕΙΣ (1000 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,28 12,80 1,66 
 

3 
ΑΛΕΥΙ ΤΥΡΟΥ ΦΑΙΝΑ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (500 

Γ.) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,00 15,00 1,95 

 

4 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 

ΜΕΤΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,90 14,70 

 
3,53 

5 ΑΝΘΟΣ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ (160 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,16 5,80 0,75 
 

6 ΑΝΤΙΚΟΛΘΤΙΚΟ ΧΑΤΙ ΨΘΣΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,15 17,20 
 

4,13 

7 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,30 30,00 3,90 
 

8 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΛΙΤΟ 80 1,10 88,00 11,44 
 

9 ΓΙΑΟΥΤΙ ΦΕΣΚΟ(ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,58 51,60 6,71 
 

10 ΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙ (410 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,93 27,90 3,63 
 

11 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ (ΣΥΣΚ. 15 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,03 3,09 0,40 
 

12 ΔΘΜΘΤΙΑΚΑ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (ΣΥΣΚ. 375Γ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,00 20,00 2,60 
 

13 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 35 5,75 201,25 26,16 
 

14 ΗΑΧΑΘ (ΣΥΣΚ.1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,82 8,20 1,07 
 

15 ΗΥΜΑΙΚΟ ΡΕΝΕΣ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,95 28,50 3,71 
 

16 ΗΥΜΑΙΚΟ ΚΙΘΑΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,85 25,50 3,32 
 

17 
ΗΥΜΑΙΚΟ ΜΑΚΑΟΝΙΑ ΣΡΑΓΓΕΤΙ (ΣΥΣΚ. 500 

Γ.) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,00 30,00 3,90 

 

18 ΗΥΜΑΙΚΟ ΧΥΛΟΡΙΤΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,39 41,70 5,42 
 

19 ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8,50 17,00 2,21 
 

20 ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΑΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 18,55 18,55 
 

4,45 

21 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΘ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 Γ.) TEMAXIO 8 1,08 8,64 1,12 
 

22 ΚΟΝ ΦΛΑΟΥ TEMAXIO 10 0,74 7,40 0,96 
 

23 ΜΑΓΑΙΝΘ (ΣΥΣΚ. 250 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,60 80,00 10,40 
 

24 ΜΑΓΙΑ ΞΘΘ (ΦΑΚ. 3 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 0,60 4,80 0,62 
 

25 ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ΣΥΣΚ. ΤΑΡΕ 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,30 32,50 4,23 
 

26 ΜΕΛΙ (ΣΥΣΚ. 920 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 9,50 47,50 6,18 
 

27 ΜΡΕΙΚΙΝ ΡΑΟΥΝΤΕ 20 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,23 1,15 0,15 
 

28 ΝΕΟ 1,5 ΛΙΤ. (ΣΥΣΚ. 6 ΦΙΑΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 25 2,17 54,25 7,05 
 

29 ΞΥΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,48 4,80 0,62 
 

30 ΡΙΡΕΙ ΤΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚ. 100 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,99 5,97 0,78 
 

31 ΕΒΥΘΙΑ ΑΡΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ(ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,12 42,40 5,51 
 

32 ΙΓΑΝΘ   60 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,18 5,90 0,77 
 

33 ΥΗΙ ΚΑΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,49 44,70 5,81 
 

34 ΥΗΙ ΤΥΡΟΥ ΜΡΟΝΕΤ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,49 14,90 1,94 
 

35 ΥΗΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,49 29,80 3,87 
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36 ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,20 17,60 2,29 
 

37 ΣΡΙΤΑ 100 ΤΕΜ. 12ΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,50 2,50 
 

0,60 

38 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ 500 Γ. ΡΑΚΕΤΟ 20 2,32 46,40 6,03 
 

39 ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ 500 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,65 28,25 3,67 
 

40 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,54 43,20 5,62 
 

41 ΤΥΙ  ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΟ 10 6,50 65,00 8,45 
 

42 ΤΥΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ ΜΡΑΛΑ ΚΙΛΟ 10 8,23 82,30 10,70 
 

43 ΤΥΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΟ 10 8,06 80,60 10,48 
 

44 ΤΥΙΑ ΘΜΙΣΚΛΘΟ ΦΑΤΗΟΛΑ ΚΙΛΟ 10 10,31 103,10 13,40 
 

45 ΤΥΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 17 7,69 130,73 16,99 
 

46 ΦΑΚΕΣ 500 Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,62 32,40 4,21 
 

47 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,17 23,40 3,04 
 

48 ΦΥΛΛΟ ΤΥΡΟΥ ΚΟΥΟΥ (ΣΥΣΚ. 600 Γ .) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,15 41,50 5,40 
 

49 
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΑΕΙΟΥ 450Γ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 8 4,65 37,20 

 
8,93 

50 ΧΑΛΒΑΣ (ΣΥΣΚ 500 Γ.) ΚΙΛΟ 5 3,90 19,50 2,54 
 

51 ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,80 36,00 4,68 
 

52 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (360 Γ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,10 66,00 8,58 
 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1.905,88 236,04 21,64 

    
ΦΡΑ 13% 236,04 

  

    
ΦΡΑ 24% 21,64 

  

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
2.163,56 

  

 

 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 5Β : ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣ- ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ ΚΙΛΟ 100 1,59 159,00 

2 ΚΟΥΛΟΥΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,36 36,00 

3 ΚΟΥΑΜΡΙΕΔΕΣ ΚΙΛΟ 2 5,54 11,08 

4 ΜΕΛΟΜΑΚΑΟΝΑ ΚΙΛΟ 2 5,54 11,08 

    
ΣΥΝΟΛΟ 217,16 

    
ΦΡΑ 13% 28,23 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
245,39 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 
ΟΜΑΔΑ 5Γ: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣ- ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 22 8,75 192,50 

2 ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΝΩΡΟ ΚΙΛΟ 30 4,00 120,00 

3 ΚΕΑΣ ΧΟΙΙΝΟ ΚΙΛΟ 10 5,63 56,30 

4 ΚΕΑΣ ΜΟΣΧΑΙ ΚΙΛΟ 20 8,75 175,00 
    ΣΥΝΟΛΟ 543,80 

    ΦΡΑ 13% 70,69 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

614,49 
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ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 5Δ: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΘ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 22 2,81 61,82 

2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,9 38,00 

3 ΦΙΛΕΤΟ ΡΕΚΑΣ ΚΙΛΟ 25 7,2 180,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 279,82 

    
ΦΡΑ 
13% 

36,38 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
316,20 

ΦΟΕΑΣ 2.  Δ.Ο.Ρ.Α.Ρ.Σ. 

ΟΜΑΔΑ 5Ε: ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣ- ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΑΓΓΟΥΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 35 0,54 18,90 

2 ΑΝΙΘΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 14 0,45 6,30 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 20 2,20 44,00 

4 ΒΕΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 20 2,00 40,00 

5 ΚΑΟΤΑ ΚΙΛΟ 20 0,80 16,00 

6 ΚΑΡΟΥΗΙ ΚΙΛΟ 17 0,40 6,80 

7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 4 1,09 4,36 

8 ΚΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 4 0,45 1,80 

9 ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΑ ΚΙΛΟ 30 0,66 19,80 

10 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 14 0,50 7,00 

11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 30 2,50 75,00 

12 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 20 0,45 9,00 

13 ΜΑΝΤΑΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 15 0,98 14,70 

14 ΜΘΛΑ ΚΙΛΟ 30 1,55 46,50 

15 ΜΡΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 25 1,79 44,75 

16 ΝΕΚΤΑΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 15 1,28 19,20 

17 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 40 1,60 64,00 

18 ΡΑΤΑΤΕΣ KIΛΟ 150 0,71 106,50 

19 ΡΕΡΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 8 0,87 6,96 

20 ΡΙΡΕΙΕΣ ΚΙΛΟ 10 1,34 13,40 

21 ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 25 0,90 22,50 

22 ΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 8 1,00 8,00 

23 ΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 20 1,58 31,60 

24 ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 8 0,45 3,60 

25 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΟ 8 2,00 16,00 

26 ΣΚΟΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13 0,45 5,85 

27 ΦΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 8 2,55 20,40 

    
ΣΥΝΟΛΟ 672,92 

    
ΦΡΑ 
13% 

87,48 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
760,40 
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ΦΟΕΑΣ 3.  ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (100Μ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 4,90 98,00 

2 ΣΡΙΤΑ 100 ΤΕΜ. (ΔΩΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 13 0,50 6,50 

3 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΑΕΙΟΥ 450 Γ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 32 4,65 148,80 

4 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΑΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 76 1,50 114,00 

5 ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΑΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 10,00 100,00 

6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 67 0,87 58,29 

7 ΜΡΑΤΑΙΕΣ (ΑΑΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 77 3,08 237,16 

8 ΜΡΑΤΑΙΕΣ (ΑΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 72 3,08 221,76 

9 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΑ (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 87 2,10 182,70 

10 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΤΘΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΕΩΣ (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 158 0,80 126,40 

11 ΧΑΤΙΝΑ ΤΑΡΕΗΟΜΑΝΤΘΛΑ (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ. ) ΚΙΒΩΤΙΟ 20 6,40 128,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1.421,61 

    
ΦΡΑ 24% 341,19 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.762,80 

 

ΦΟΕΑΣ 3.  ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 2: ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΡΛΘΕΣ  ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΜΕΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΘ 
ΕΤΘΣΙΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΦΕΣΚΟ 
ΛΙΤΟ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

14 190,00 2.660,00 0,97 2.580,20 

     
ΣΥΝΟΛΟ 2.660,00 0,97 2.580,20 

     
ΦΡΑ 13% 

  
335,43 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
2.915,63 

 

ΦΟΕΑΣ 4.  ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ B’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΑΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 10,00 30,00 

2 ΜΡΑΤΑΙΕΣ (ΑΑΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 21 3,08 64,68 

3 ΜΡΑΤΑΙΕΣ (ΑΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 44 3,08 135,52 

4 
ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΑ (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ.) 

ΛΕΥΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 29 2,10 60,90 

5 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΤΘΙΑ ΝΕΟΥ ΜΙΑΣ ΧΘΣΕΩΣ (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ.) ΤΕΜΑΧΙΟ 38 0,80 30,40 

6 ΧΑΤΙΝΑ ΤΑΡΕΗΟΜΑΝΤΘΛΑ (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.) ΚΙΒΩΤΙΟ 1 6,40 6,40 

7 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΑΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 1,50 18,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 345,90 

    
ΦΡΑ 24% 83,02 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
428,92 
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ΦΟΕΑΣ 4.  ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 2: ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΡΛΘΕΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΘΜΕΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΘ 
ΕΤΘΣΙΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΦΕΣΚΟ 
ΛΙΤΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 6 190,00 1.140,00 0,97 1.105,80 

     
ΣΥΝΟΛΟ 1.140,00 0,97 1.105,80 

     
ΦΡΑ 13% 

  
143,75 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
1.249,55 
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3. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
 
Πλα τα προϊόντα κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνων εταιριϊν ευρείασ κατανάλωςθσ 
με τισ ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και κα πλθροφν τουσ όρουσ 
υγιεινισ και ποιότθτασ, όπωσ αυτοί κακορίηονται από τθν ςχετικι Ελλθνικι ιςχφουςα 
νομοκεςία και τθν Ε.Ε. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρϊματοσ – οςμισ, ςε 
ςυςκευαςίεσ με ρφπουσ, ςχιςμζνεσ ι φκαρμζνεσ ι παραμορφϊςεισ χάρτινθσ ι πλαςτικισ 
ςυςκευαςίασ.  
 

Α/Α ΕΙΔΘ 

1.  

ΑΥΓΑ 
Αυγά φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ. Στθ ςυςκευαςία να αναγράφεται ο αρικμόσ του ωοςκοπίου κζντρου, θ 
προζλευςθ, θ θμερομθνία παραγωγισ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ, θ οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερθ των 25 θμερϊν. 

2.  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΤΥΡΟΥ ΚΟΛΑ *κιβϊτιο των 24 τεμαχίων(γυάλινο μπουκάλι  των 250 ml)] 
Αναψυκτικά τφπου «Κολα» ςε κιβϊτιο των 24 τεμαχίων, αρίςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνων εταιρειϊν 
ευρείασ κατανάλωςθσ με τισ ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και κα πλθροφν τουσ 
όρουσ υγιεινισ και ποιότθτασ όπωσ αυτοί κακορίηονται από τον Κϊδικα τροφίμων και Ροτϊν, τισ 
ςχετικζσ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ και τθσ ΕΕ, κα είναι τθσ απόλυτθσ . Αποκλείονται τα προϊόντα, ανϊμαλου 
χρϊματοσ – οςμισ, ςε ςυςκευαςίεσ με ρφπουσ, ςχιςμζνεσ ι φκαρμζνεσ ι παραμορφϊςεισ μεταλλικισ 
ςυςκευαςίασ. Γενικά όλα τα προσ προμικεια είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ και 
ςφμφωνα με τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ. Επίςθσ όλα τα προσ προμικεια είδθ κα 
ζχουν μεγάλο περικϊριο ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. 

3.  
ΑΝΘΟΣ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ (Συςκ. 160 Γ.) Άριςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνο ςε ςυςκευαςία 160 γρ., 
εξωτερικά τθσ οποίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θμερομθνία λιξθσ. 

4.  
ΑΝΤΙΚΟΛΘΤΙΚΟ ΧΑΤΙ ΨΘΣΙΜΑΤΟΣ. Να διακζτει εξαιρετικζσ αντικολλθτικζσ ιδιότθτεσ και να ζχει 
μεγάλεσ αντοχζσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (μζχρι και 200

ο
C). Δεν απαιτείται επάλειψθ με λάδι ι 

βοφτυρο. Διατίκεται ςυνικωσ με το μζτρο   Χ 38 εκατοςτά πλάτοσ . 

5.  

ΑΛΕΥΙ ΤΥΡΟΥ ΦΑΙΝΑ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (500 Γ.) 
Αρίςτθσ ποιότθτασ ςυςκευαςμζνθ ςε κατάλλθλθ τυποποιθμζνθ χάρτινθ ςυςκευαςία κακαροφ βάρουσ 
500 γραμμαρίων, από αλεφρι ολικισ άλεςθσ πλοφςιο ςε φυτικζσ ίνεσ χωρίσ ςυντθρθτικά. Εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, ο αρικμόσ ζγκριςθσ Α.Χ.Σ., θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 5 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

6.  

ΑΛΕΥΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΘΣΕΙΣ (1000 Γ.)  
 Αλεφρι από δθμθτριακά για όλεσ τισ χριςεισ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, απαλλαγμζνο από 
μικροοργανιςμοφσ, ςυςκευαςμζνο ςε τυποποιθμζνθ κατάλλθλθ χάρτινθ ςακοφλα, βάρουσ  1 κιλοφ. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 
λιξθσ τουλάχιςτον 4 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

 

7.  
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500 Γ. 
Συςκευαςία 500 kg αναλλοίωτθ χωρίσ ίχνοσ παραβίαςθσ, με αλάτι κακαρό λευκό, γυαλιςτερό και 
ςπυρωτό. 

 

8.  

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (100 μζτρων) Ιδανικό για ςυντιρθςθ και μεταφορά  τροφίμων, με 
νζα τεχνολογία για να κόβεται εφκολα, κατάλλθλο για ςυντιρθςθ τροφίμων ςτο ψυγείο, κατάψυξθ και 
κερμοκραςίεσ φοφρνου ζωσ 220C, προςτατεφει τα τρόφιμα από το φωσ και τισ οςμζσ διατθρϊντασ τθ 
φρεςκάδα τουσ, από κράμα αλουμινίου που παράγεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε.. Να 
είναι ςε πλάτοσ 30εκ. και μικουσ 100μζτρων. 

9.  

ΑΝΘΑΚΟΥΧΟ ΝΕΟ  *κιβϊτιο των 24 τεμαχίων (γυάλινο μπουκάλι  των 250 ml)] 
Ανκρακοφχο νερό ςε κιβϊτιο των 24 τεμαχίων, αρίςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνων εταιρειϊν ευρείασ 
κατανάλωςθσ με τισ ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και κα πλθροφν τουσ όρουσ 
υγιεινισ και ποιότθτασ, όπωσ αυτοί κακορίηονται από τον Κϊδικα τροφίμων και Ροτϊν, τισ ςχετικζσ 
οδθγίεσ του ΕΦΕΤ και τθσ ΕΕ, κα είναι τθσ απόλυτθσ. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανϊμαλου χρϊματοσ – 
οςμισ, ςε ςυςκευαςίεσ με ρφπουσ, ςχιςμζνεσ ι φκαρμζνεσ ι παραμορφϊςεισ μεταλλικισ ςυςκευαςίασ. 
Γενικά όλα τα προσ προμικεια είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ και ςφμφωνα με 
τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ. Επίςθσ, όλα τα προσ προμικεια είδθ κα ζχουν μεγάλο 
περικϊριο ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. 
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10.  
ΑΧΛΑΔΙΑ  
Αχλάδια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 

11.  

ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ  
Αρακάσ φρεςκοκατεψυγμζνοσ αρίςτθσ ποιότθτασ, μεςαίου μεγζκουσ, κακαριςμζνοσ και απαλλαγμζνοσ 
από ακακαρςίεσ και ξζνα ςϊματα, τυποποιθμζνοσ ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία βάρουσ 1 
κιλοφ. 

12.  
ΑΓΓΟΥΑΚΙΑ  
Αγγοφρια φρζςκα 1 τεμαχίου αρίςτθσ ποιότθτοσ, πράςινα, μετρίου μεγζκουσ. 

13.  
ΑΝΙΘΟΣ. 
Άνικοσ φρζςκοσ, δζμα 450γρ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 

14.  
ΒΕIΚΟΚΑ. 
Βερίκοκα φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ 

15.  

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ. 
Το Φρζςκο γάλα αγελάδασ κα πρζπει να είναι πλιρεσ, παςτεριωμζνο, ομογενοποιθμζνο, πλοφςιο ςε 
διακρεπτικά ςτοιχεία όπωσ αςβζςτιο, πρωτεΐνεσ, φϊςφορο, μεταλλικά ςτοιχεία, βιταμίνεσ κ.λ.π. και 
προζλευςθσ 100% Ελλθνικό 
Το γάλα κα είναι οποιαςδιποτε αναγνωριςμζνθσ μάρκασ, που διατίκεται ςτο λιανικό εμπόριο και οι 
ςυνκικεσ και οι όροι παραγωγισ και εμπορίασ του κα είναι ςφμφωνεσ με τον κϊδικα τροφίμων και 
ποτϊν (ΦΕΚ 788/87 ΤΕΥΧΟΣ Β), όπωσ αυτόσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ του και ειδικότερα ςφμφωνα 
με το άρκρο 80. 
Επίςθσ κα πρζπει να ζχουν γίνει όλοι οι απαραίτθτοι ζλεγχοι οι ςχετικοί με τα φυςικοχθμικά και 
μικροβιολογικά χαρακτθριςτικά ϊςτε το προϊόν να είναι αςφαλζσ και υγιεινό προσ πόςθ και χωρίσ 
κανζνα ελάττωμα. 

16.  

ΓΙΑΟΥΤΙ ΦΕΣΚΟ (ΣΥΣΚ. 1000 Γ.) 
Γιαοφρτι φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ςτραγγιςτό, αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ, από αγελαδινό 
γάλα πλιρεσ ςε λιπαρά. Συςκευαςμζνο κατάλλθλα ςε ςφραγιςμζνο πλαςτικό κεςεδάκι, βάρουσ 1000 
γρ. με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ τθν θμερομθνία λιξθσ. 

17.  
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΚΟΥΤΙ 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 410 gr μεταλλικό κουτί με θμερομθνία λιξθσ που δεν κα ζχει χτυπθκεί. 

 

18.  
ΓΛΥΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ(ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ) ΓΙΑ ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ 
Λουκοφμια άριςτθσ  ποιότθτασ και ελλθνικισ προζλευςθσ. 

19.  

ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ (ΣΥΣΚ. 15 Γ.) 
Δαφνόφυλλα 15 γρ. αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 15 γρ. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

20.  
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΟ)  
Συςκευαςία ενόσ λίτρου, πλαςτικό δοχείο οξφτθτασ 0,1 , εγχϊριο αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα EXTRA 
παρκζνο ελαιόλαδο Α' Ροιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ των αγορανομικϊν διατάξεων. 

21.  
ΔΘΜΘΤΙΑΚΑ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ (ΣΥΣΚ. 375 Γ.) Να είναι από δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ, χωρίσ 
προςκικθ ηάχαρθσ, ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία όπου να αναφζρεται θ χϊρα προζλευςθσ και θ 
θμερομθνία λιξθσ κακϊσ και τα ςυςτατικά αναλυτικά. Συςκευαςία 375 γρ. 

22.  
ΗΥΜΑΙΚΟ ΧΥΛΟΡΙΤΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.)  
Συςκευαςία των 500 gr με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ αλλοιϊςεισ. Το περιεχόμενο να είναι φρζςκο και 
ςτθν καλφτερθ κατάςταςθ. 

23.  

ΗΑΧΑΘ (ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟ)  
Άριςτθσ ποιότθτασ, λευκι κρυςταλλικισ μορφισ, τυποποιθμζνθ ςε χάρτινθ κατάλλθλθ ςυςκευαςία, 
κακαροφ βάρουσ 1 κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

 

24.  
ΗΥΜΑΙΚΟ ΡΕΝΕΣ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.)  
Συςκευαςία των 500 gr με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ αλλοιϊςεισ. Το περιεχόμενο να είναι φρζςκο και 
ςτθν καλφτερθ κατάςταςθ. 

25.  
ΗΥΜΑΙΚΟ ΧΥΛΟΡΙΤΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.)  
Συςκευαςία των 500gr με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ αλλοιϊςεισ. Το περιεχόμενο να είναι φρζςκο και 
ςτθν καλφτερθ κατάςταςθ. 

26.  
ΗΥΜΑΙΚΟ ΜΑΚΑΟΝΙΑ ΣΡΑΓΓΕΤΙ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.)  
Συςκευαςία των 500 gr με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ αλλοιϊςεισ. Το περιεχόμενο να είναι φρζςκο και 
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ςτθν καλφτερθ κατάςταςθ. 

27.  
ΗΥΜΑΙΚΟ ΚΙΘΑΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) 
Συςκευαςία των 500 gr με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ αλλοιϊςεισ. Το περιεχόμενο να είναι φρζςκο και 
ςτθν καλφτερθ κατάςταςθ. 

28.  
ΗΥΜΑΙΚΟ ΜΑΚΑΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.)  

 Συςκευαςία των 500 gr με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ αλλοιϊςεισ. Το περιεχόμενο να είναι φρζςκο και 
ςτθν καλφτερθ κατάςταςθ. 

 

29.  
ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΑΕΙΟΥ. Με παροχι βαλβίδασ, μικτοφ βάρουσ 500 γρ. για φιαλάκι βουτανίου με 
κατανάλωςθ 72g/h  και ιςχφσ 970 W 

30.  ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ. Σε ςυςκευαςία 100 τεμ και ςε ατομικι ηελατίνθ το κακζνα. 

31.  
ΚΟΥΛΟΥΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ.  ∆εν επιτρζπεται να περιζχουν χρωςτικζσ ουςίεσ. Το βάροσ του κουλουριοφ 
να είναι περίπου 80 γρ. 

32.  

ΚΟΥΑΜΡΙΕΔΕΣ, να είναι καλά ψθμζνοι και να ζχουν τθν κανονικι και νόµιµθ υγραςία τουσ ςφµφωνα 
µε τον κϊδικα τροφίµων και ποτϊν. Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και 
φρζςκα ςφµφωνα µε τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από µία 
µζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

33.  
ΚΑΟΤΑ. 
Καρότα φρζςκα,  αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμα και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ, τραγανά. 

34.  

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ. 
Νωπόσ κιμάσ μοςχαρίςιοσ άπαχοσ , από μποφτι χωρίσ λίποσ, ςυςκευαςμζνο και αλεςμζνο κατάλλθλα, 
με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία λιξθσ και προζλευςθ (ςυςκευαςία 
ενόσ κιλοφ). 

35.  
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ  1 κιλ. 
Καφζσ ελλθνικόσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, βάρουσ 1000 γραμμαρίων. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

36.  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΝΩΡΟ. 
Νωπό κοτόπουλο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ςυςκευαςμζνο και τεμαχιςμζνο κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ 
εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία λιξθσ και προζλευςθ, κακϊσ και ςιμανςθ 
καταλλθλότθτασ ανά τεμάχιο (κοτόπουλο), ςε πρϊτθ και δεφτερθ ςυςκευαςία. 

37.  
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ. 
Κολοκυκάκια, φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα, γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 

38.  
ΚΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΕΣΚΑ. 
Κρεμμυδάκια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα και πράςινα. 

39.  
ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΑ. 
Κρεμμφδια ξερά 1 κιλοφ αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ. 

40.  
ΚΑΡΟΥΗΙ. 
Καρποφηι φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμο, ηουμερό και γλυκό. Μετρίου μεγζκουσ. 

41.  
ΚΕΑΣ ΧΟΙΙΝΟ. 
Νωπό κρζασ χοιρινό νεαρό αρίςτθσ ποιότθτοσ άνευ οςτϊν, χωρίσ λίποσ, ςυςκευαςμζνο και τεμαχιςμζνο 
κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία λιξθσ και προζλευςθ. 

42.  

ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΘ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 Γ). 
Κανζλα ςε ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 50 γραμμαρίου. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

43.  

ΚΕΑΣ ΜΟΣΧΑΙ. 
Νωπό κρζασ μοςχαρίςιο νεαρό αρίςτθσ ποιότθτοσ άνευ οςτϊν, χωρίσ λίποσ, ςυςκευαςμζνο και 
τεμαχιςμζνο κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία λιξθσ και 
προζλευςθ. 

44.  

ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ). 
Κακάο ςε ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, κακαροφ βάρουσ 1 
κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

45.  ΚΟΝ ΦΛΑΟΥ. Σε αεροςτεγι χάρτινθ ςυςκευαςία των 200 γραμ. 

46.  
ΛΕΜΟΝΙΑ. 
Λεμόνια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμα, ηουμερά, μετρίου μεγζκουσ. 

47.  ΛΑΧΑΝΟ. 
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Λάχανο φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, λευκό, μετρίου μεγζκουσ, ςφιχτό κατάλλθλο για επιτραπζηια 
κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

48.  

ΛΕΝΟΝΑΔΑ *κιβϊτιο των 24 τεμαχίων (γυάλινο μπουκάλι  των 250 ml, με ανκρακικό)] 
Λεμονάδα ςε κιβϊτιο των 24 τεμαχίων, αρίςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνων εταιρειϊν ευρείασ 
κατανάλωςθσ με τισ ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και κα πλθροφν τουσ όρουσ 
υγιεινισ και ποιότθτασ όπωσ αυτοί κακορίηονται από τον Κϊδικα τροφίμων και Ροτϊν, τισ ςχετικζσ 
οδθγίεσ του ΕΦΕΤ και τθσ ΕΕ, κα είναι τθσ απόλυτθσ . Αποκλείονται τα προϊόντα, ανϊμαλου χρϊματοσ – 
οςμισ, ςε ςυςκευαςίεσ με ρφπουσ, ςχιςμζνεσ ι φκαρμζνεσ ι παραμορφϊςεισ μεταλλικισ ςυςκευαςίασ. 
Γενικά όλα τα προσ προμικεια είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ και ςφμφωνα με 
τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ. Επίςθσ, όλα τα προσ προμικεια είδθ κα ζχουν μεγάλο 
περικϊριο ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. 

49.  
ΜΑΟΥΛΙ. 
Μαροφλι φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, κανονικοφ μεγζκουσ, κατάλλθλο για επιτραπζηια κατανάλωςθ 
(ςαλάτα ). 

50.  
ΜΑΓΙΑ ΞΘΘ (ΦΑΚ. 3 ΤΕΜ.). Θ ξθρι µαγιά να πλθρεί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ 
και Υγειονομικζσ διατάξεισ. Σε φακελάκια  3 τεµ 8-10 γρ/τεµ. 

51.  

ΜΑΓΑΙΝΘ (ΣΥΣΚ. 250Γ) αρίςτθσ ποιότθτασ, φυτικισ προζλευςθσ, κατάλλθλθ για επάλειψθ ςτο ψωµί. 
Συςκευαςία τυποποιθµζνθ ςε κατάλλθλο πλαςτικό κεςεδάκι, κακαροφ βάρουσ 250 γραµµ. Εξωτερικά 
τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθµζνθ θµεροµθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 3 µθνϊν, αποδεδειγµζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

52.  

ΜΕΛΟΜΑΚΑΟΝΑ, να είναι καλά ψθμζνα και να ζχουν τθν κανονικι και νόµιµθ υγραςία τουσ ςφµφωνα 
µε τον κϊδικα τροφίµων και ποτϊν. Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και 
φρζςκα ςφµφωνα µε τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από µία 
µζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

53.  
ΜΘΛΑ.     
Μιλα φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 

54.  
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ. 
Μαϊντανόσ δζμα 350γρ φρζςκοσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 

55.  
ΜΡΑΝΑΝΕΣ. 
Μπανάνεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμεσ γλυκζσ, κανονικοφ μεγζκουσ. 

56.  
ΜΑΝΤΑΙΝΙΑ. 
Μανταρίνια  φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα ηουμερά και γλυκά, χωρίσ ςπόρουσ. 

57.  

ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ΣΥΣΚ. ΤΑΡΕ 500 Γ). 
Μαρμελάδα με γεφςθ φροφτων αρίςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 
500 γρ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου, αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

58.  
ΜΕΛΙΤΗΑΝΕΣ. 
Μελιτηάνεσ φρζςκεσ αρίςτθσ ποιότθτασ ϊριμεσ κανονικοφ μεγζκουσ. 

59.  

ΜΡΑΤΑΙΕΣ (ΑΑΑ). Για αςτείρευτθ ενζργεια και μεγαλφτερθ διάρκεια. Με διάρκεια ηωισ ζωσ και 3 
χρόνια ςε αναμονι. Φιλικι προσ το περιβάλλον με 0% κάδμιο και υδράργυρο για τθν μικρότερθ δυνατι 
επίπτωςθ για τον κόςμο μασ. Τάςθ: 1,5 V. Υψθλισ ποιότθτασ τεχνολογία ψευδαργφρου-χλωριοφχου 
εξαςφαλίηει μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Θ μπαταρία παραμζνει κατάλλθλθ για χριςθ ζωσ και 3 χρόνια. Σε 
ςυςκευαςία 4 τεμαχίων. 

60.  

ΜΡΑΤΑΙΑ (ΑΑ). Yψθλισ ποιότθτασ και τεχνολογίασ αλκαλικζσ μπαταρίεσ. Σχεδιαςμζνεσ για 
επαγγελματίεσ, αλλά και απαιτθτικοφσ οικιακοφσ χριςτεσ, υψθλισ απόδοςθσ και ιςχφοσ, μεγάλθσ 
διάρκειασ, ιδανικζσ για ευρφ φάςμα επαγγελματικϊν και όχι μόνο εφαρμογϊν. Ρρακτικι ςυςκευαςία 8 
τεμαχίων για χριςθ τόςο από επαγγελματίεσ αλλά και οικιακοφσ χριςτεσ. Ικανζσ να λειτουργοφν ςε 
κερμοκραςίεσ από -20° C ζωσ 54° C. Δεν περιζχει πρόςκετο υδράργυρο. 

61.  
ΜΡΕΙΚΙΝ ΡΑΟΥΝΤΕ 20 Γ., αρίςτθσ ποιότθτασ τυποποιθμζνο ςε χάρτινο ςακουλάκι κακαροφ βάρουσ 
20 γρ. που αναλογεί για να φουςκϊςει μιςό κιλό αλεφρι. 

62.  

ΜΕΛΙ (ΣΥΣΚ. 920 Γ.). Θ ονομαςία πρζπει να είναι ευδιάκριτθ, ευανάγνωςτθ και ανεξίτθλθ πάνω ςτθ 
ςυςκευαςία. Το μζλι να είναι ελλθνικισ παραγωγισ. Επίςθσ, πρζπει να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία το 
κακαρό βάροσ ςε γραμμάρια, το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι θ ζδρα του 
παραγωγοφ ι του ςυςκευαςτι. 

63.  
ΝΕΚΤΑΙΝΙΑ. 
Νεκταρίνια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 
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64.  
ΝΤΟΜΑΤΕΣ. 
Τομάτεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμεσ, ηουμερζσ και γλυκζσ, μετρίου μεγζκουσ, κατάλλθλεσ για 
επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

65.  

ΝΕΟ 1,5 ΛΙΤ. (ΣΥΣΚ. 6 ΦΙΑΛΩΝ). 
Νερό φυςικό επιτραπζηιο, αρίςτθσ ποιότθτοσ, εμφιαλωμζνο ςε ειδικά εγκεκριμζνα πλαςτικά 
μπουκάλια, ςφραγιςμζνα βάρουσ 1,5 λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιοφ θ χθμικι 
ανάλυςθ και θ άδεια λειτουργίασ από το Υπουργείο, θ προζλευςθ και θ εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

66.  

ΝΕΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 0,5 λίτρου 
Νερό φυςικό επιτραπζηιο, αρίςτθσ ποιότθτοσ, εμφιαλωμζνο ςε ειδικά εγκεκριμζνα πλαςτικά 
μπουκάλια, ςφραγιςμζνα βάρουσ 0,5 λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιοφ θ χθμικι 
ανάλυςθ και θ άδεια λειτουργίασ από το Υπουργείο, θ προζλευςθ και θ εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

67.  
ΞΥΔΙ. 
Σε πλαςτικι φιάλθ με φυςιολογικό χρϊμα αναλλοίωτο παραςκευαςμζνο από ςταφφλι ςε νόμιμεσ 
προδιαγραφζσ. 

68.  
ΡΕΡΟΝΙΑ. 
Ρεπόνι φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμο, ηουμερό και γλυκό, κανονικοφ μεγζκουσ.  

69.  
ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΤΘΙΑ ΝΕΟΥ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ.) Από πλαςτικό ςε λευκό χρϊμα 
χωρθτικότθτασ 250ml περίπου 

70.  
ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΤΘΙΑ ΚΑΦΕ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ(ΣΥΣΚ. 50ΤΕΜ.) Από πλαςτικό ςε λευκό χρϊμα χωρθτικότθτασ  
100ml περίπου. 

71.  
ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΡΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΜΕΓΑΛΑ (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ). Από λεπτό εφκαμπτο πλαςτικό PS. 
Διαςτάςεισ εςωτερικοφ χϊρου: Φ16 cm. 

72.  
ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ. 
Ρορτοκάλια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα ηουμερά και γλυκά, χωρίσ ςπόρουσ, ψιλόφλουδα 
μετρίου μεγζκουσ, κατάλλθλα για επιτραπζηια κατανάλωςθ. 

73.  

ΡΙΡΕΙ ΤΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚ. 100 Γ.) 
Ριπζρι ςε ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 100 
γραμμαρίων. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 
λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

74.  
ΡΙΡΕΙΕΣ. 
Ριπεριζσ ςτρογγυλζσ, πράςινεσ, τραγανζσ, μετρίου μεγζκουσ, αρίςτθσ ποιότθτασ. 

75.  
ΡΑΤΑΤΕΣ. 
Ρατάτεσ εγχϊριεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ. 

76.  

ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ *κιβϊτιο των 24 τεμαχίων (γυάλινο μπουκάλι  των 250 ml, με ανκρακικό και χωρίσ 
ανκρακικό)+. 
Ρορτοκαλάδα ςε κιβϊτιο των 24 τεμαχίων, αρίςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνων εταιρειϊν ευρείασ 
κατανάλωςθσ με τισ ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και κα πλθροφν τουσ όρουσ 
υγιεινισ και ποιότθτασ όπωσ αυτοί κακορίηονται από τον Κϊδικα τροφίμων και Ροτϊν, τισ ςχετικζσ 
οδθγίεσ του ΕΦΕΤ και τθσ ΕΕ, κα είναι τθσ απόλυτθσ . Αποκλείονται τα προϊόντα, ανϊμαλου χρϊματοσ – 
οςμισ, ςε ςυςκευαςίεσ με ρφπουσ, ςχιςμζνεσ ι φκαρμζνεσ ι παραμορφϊςεισ μεταλλικισ ςυςκευαςίασ. 
Γενικά, όλα τα προσ προμικεια είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ και ςφμφωνα με 
τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ. Επίςθσ, όλα τα προσ προμικεια είδθ κα ζχουν μεγάλο 
περικϊριο ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. 

77.  
ΡΟΤΘΙΑ ΝΕΟΥ 12ΑΔΑ ΓΥΑΛΙΝΑ. Διάφανα χωρίσ χρϊματα, χωρθτικότθτασ 250 ml περίπου  από γυαλί 
αρίςτθσ ποιότθτασ να αντζχει ςε πλφςιμο  πλυντθρίου. 

78.  
ΡΟΤΘΙΑ ΚΑΣΙΟΥ 12ΑΔΑ ΓΥΑΛΙΝΑ. Διάφανα χωρίσ χρϊματα, χωρθτικότθτασ 100 ml περίπου, 
ςχιματοσ κϊνου,  από γυαλί αρίςτθσ ποιότθτασ να αντζχει ςε πλφςιμο πλυντθρίου. 

79.  ΡΑΣΣΑ Ελλθνικά φρζςκα πράςινου χρϊματοσ τραγανά  

80.  
ΕΒΥΘΙΑ ΑΡΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ(ΣΥΣΚ. 500 Γ.) Συςκευαςία 500 gr τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ 
ζτουσ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα. 

81.  
ΥΗΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) 
Συςκευαςία 500 gr αναλλοίωτθ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και πρόςφατθ παραγωγι. Α' 
ποιότθτασ. 

82.  ΥΗΙ ΤΥΡΟΥ ΜΡΟΝΕΤ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) 
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Συςκευαςία 500gr αναλλοίωτθ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και πρόςφατθ παραγωγι. Α' 
ποιότθτασ. 

83.  
ΥΗΙ ΚΑΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ.) 
Συςκευαςία 500 gr αναλλοίωτθ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και πρόςφατθ παραγωγι. Α' 
ποιότθτασ. 

84.  
ΟΔΑΚΙΝΑ. 
οδάκινα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 

85.  

ΙΓΑΝΘ   60 Γ. 
ίγανθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 60 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

86.  
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (ςυςκ. 50τεμ). Διαφόρων μεγεκϊν, διαφανι κατάλλθλεσ για ςυντιρθςθ και 
αποκικευςθ τροφίμων. 

87.  
ΣΤΑΦΙΔΕΣ 350 γρ. Από ελλθνικζσ κορινκιακζσ ςταφίδεσ ςταφφλια χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ και ςε 
ςακουλάκι αεροςτεγϊσ κλειςμζνο που αναγράφει τθν θμερομθνία λιξθσ.  

88.  
ΣΕΛΙΝΟ. 
Σζλινο φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμο και πράςινο. 

89.  
ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, 20 τεμ.: Ρρόςφατθσ ελλθνικισ παραγωγισ και ψφξθσ ςε ςυςκευαςία 
500 gr. 

90.  
ΣΡΙΤΑ 100 τεμ. (12αδα). Eχουν μζγεκοσ 4cm ~ 5cm και το κάκε ςπιρτόκουτο περιζχει 100 ςπίρτα 
περίπου ςυςκευαςία 12άδασ. 

91.  ΣΡΑΝΑΚΙ. Σπανάκι,  φρζςκο  αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ. 

92.  
ΣΚΟΔΑ. 
Σκόρδα ντόπια, μετρίου μεγζκουσ, αρίςτθσ ποιότθτασ. 

93.  
ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΑΦΙΔΑ. 
Σταφφλι φρζςκο  αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ. 

94.  
ΤΑΧΙΝΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ 500Γ. Σε γυάλινθ ςυςκευαςία 500 γρ., ελλθνικό προϊόν από ςουςάμι ολικισ 
άλεςθσ. 

95.  
ΤΟΜΑΤΟΡΕΛΤΕΣ. 
 Σε ςυςκευαςία των 200 γρ. πρόςφατθσ παραγωγισ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ. 

96.  
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 Γ. 
Σε ςυςκευαςία των 500 γρ. πρόςφατθσ παραγωγισ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ. 

97.  ΤΥΙ ΓΑΒΙΕΑ. Σε κομμάτι ,παραγωγισ από ελλθνικό πρόβειο γάλα αρίςτθσ ποιότθτασ. 

98.  

ΤΥΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ ΤΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚ. 200 Γ.) 
Τυρί κεφαλοτφρι πρϊτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλλθλθσ ωρίμανςθσ ζτςι ϊςτε να 
μπορεί να καταναλωκεί και να χρθςιμοποιθκεί με μακαρόνια ι παςτίτςιο κ.λ.π. (μετρίασ ςκλθρότθτασ) 
και μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε αλάτι 2%. Συςκευαςμζνο κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

99.  

ΤΥΙ ΓΚΟΥΝΤΑ. 
Τυρί γκοφντα πρϊτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλλθλθσ ωρίμανςθσ ζτςι ϊςτε να μπορεί να 
καταναλωκεί ςαν επιτραπζηιο ι να τριφτεί και να χρθςιμοποιθκεί με μακαρόνια ι παςτίτςιο κ.λ.π. 
(μετρίασ ςκλθρότθτασ) και μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε αλάτι 2%. Συςκευαςμζνο κατάλλθλα, με 
αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

100.  

ΤΥΙ ΦΕΤΑ. 
Τυρί φζτα φρζςκια,ΡΟΡ+ 1 κιλοφ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, πλιρθσ ςε λιπαρά, 
μετρίασ ςκλθρότθτασ, ςυςκευαςμζνθ κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν 
προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

101.  

 ΤΥΙ ΘΜΙΣΚΛΘΟ ΦΑΤΗΟΛΑ. 
 Τυρί θμίςκλθρο φρατηόλα πρϊτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλλθλθσ ωρίμανςθσ ζτςι ϊςτε 
να μπορεί να καταναλωκεί ςαν επιτραπζηιο ι να τριφτεί και να χρθςιμοποιθκεί με μακαρόνια ι 
παςτίτςιο κ.λ.π. (μετρίασ ςκλθρότθτασ)  και μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε αλάτι 2%. Συςκευαςμζνο 
κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 
λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

102.  
ΤΥΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ ΜΡΑΛΑ. 
Τυρί κεφαλοτφρι πρϊτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλλθλθσ ωρίμανςθσ ζτςι ϊςτε να 
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μπορεί να καταναλωκεί ςαν επιτραπζηιο ι να τριφτεί και να χρθςιμοποιθκεί με μακαρόνια ι παςτίτςιο 
κ.λ.π. (μετρίασ ςκλθρότθτασ) και μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε αλάτι 2%. Συςκευαςμζνο κατάλλθλα, με 
αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

103.  
 ΤΥΙ  ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ.  
Τυρί για τοςτ ςε φζτεσ βάροσ 1 κιλοφ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, πλιρθσ ςε λιπαρά, 
ςυςκευαςμζνο κατάλλθλα, ζτςι ϊςτε να μπορεί να καταναλωκεί ςε τοςτ. 

104.  
ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 
 Ελλθνικό προϊόν. Θα αναγράφεται ο τόποσ προζλευςθσ, θ θμζρα ςυςκευαςίασ και θ θμερομθνία λιξθσ.  

105.  
ΦΑΚΕΣ 500 Γ. 
Συςκευαςία 500 gr τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα με 
καρποφσ υγιείσ, ξθροφσ και ομοιογενείσ. 

106.  
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ) 
Συςκευαςία 500 gr τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα με 
καρποφσ υγιείσ, ξθροφσ και ομοιογενείσ. 

107.  
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ. 
Φαςολάκια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτασ. 

108.  
ΦΑΟΥΛΕΣ. 
Φράουλεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ. 

109.  ΦΙΑΛΘ ΥΓΑΕΙΟΥ 13 ΚΙΛΩΝ. Μίγμα αερίου υπό πίεςθ βουτανίου & προπανίου βάρουσ 13 κιλϊν. 

110.  

ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΑΕΙΟΥ 450 γρ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Είναι φιαλίδιο βουτανίου που διακζτει βαλβίδα 
αςφαλείασ, επιτρζποντασ ζτςι τθν εφκολθ και αςφαλι αποςφνδεςθ και επαναςφνδεςθ του φιαλιδίου 
από τισ ςυςκευζσ ακόμα και όταν αυτό δεν είναι τελείωσ άδειο. Να είναι κατάλλθλο για όλεσ τισ 
ςυςκευζσ. 

111.  ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΑΕΙΟΥ. Φιαλίδιο βουτανίου, 190gr  για καμινζτα. 

112.  
ΦΙΛΕΤΟ ΡΕΚΑΣ. 
Ρζρκα φιλζτο φρεςκοκατεψυγμζνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, ακζφαλθ, ςυςκευαςμζνθ και τεμαχιςμζνθ 
κατάλλθλα, επίπαγθ μζχρι 15%. 

113.  

ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ. 
Φαςολάκια φρεςκοκατεψυγμζνα αρίςτθσ ποιότθτασ, μεςαίου μεγζκουσ, κακαριςμζνα και 
απαλλαγμζνα από ακακαρςίεσ και ξζνα ςϊματα, τυποποιθμζνα ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία 
βάρουσ 1 κιλοφ. 

114.  
ΦΥΛΛΟ ΤΥΡΟΥ ΚΟΥΟΥ (ΣΥΣΚ.  600 Γ .). 
Ηφμθ κουροφ: αρίςτθσ ποιότθτασ 600 γρ., τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία, να 
αναγράφεται θ προζλευςθ, τα ςυςτατικά ( αλεφρι ςίτου, φυτικι μαργαρίνθ, αλάτι, νερό ). 

115.  
ΦΥΛΛΟ ΚΟΥΣΤΑΣ, αρίςτθσ ποιότθτασ 500 γραμμ., τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι 
ςυςκευαςία, να αναγράφεται θ προζλευςθ, τα ςυςτατικά (αλεφρι ςίτου, φυτικι μαργαρίνθ, αλάτι, 
νερό). 

116.  
ΧΑΛΒΑΣ (ΣΥΣΚ. 450 Γ.) Ελλθνικό προϊόν ςε γεφςεισ βανίλιασ ι κακάο ςε χάρτινθ αεροςτεγι 
ςυςκευαςία, όπου αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ  

117.  
ΧΑΤΙΝΑ ΤΑΡΕΗΟΜΑΝΤΘΛΑ (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ.) Mε νάιλον μεμβράνθ ςτο κάτω μζροσ. 
Διατίκεται ςε κιβϊτιο των 100 τεμ και ζχουν διαςτάςεισ (1*1)μζτρο, χρϊματοσ λευκοφ. 

118.  

ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤ.)  
Χυµόσ πορτοκαλιοφ αρίςτθσ ποιότθτοσ, 100 % φυςικόσ χωρίσ ςυντθρθτικά και χωρίσ ηάχαρθ. 
Συςκευαςμζνοσ ςε κατάλλθλθ ςφραγιςμζνθ ερµθτικά κλειςτι χάρτινθ ςυςκευαςία, βάρουσ 1 λίτρου. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ, θ οποία δεν µπορεί να 
είναι µμικρότερθ των 6 µθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

119.  

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ 
Από αλεφρι ολικισ αλζςεωσ. Ο άρτοσ, που κα προςκομίηεται, κα υπακοφει ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα 
τροφίμων και ποτϊν. Ο άρτοσ πρζπει να είναι παραδιδόμενοσ 3 με 4 ϊρεσ μετά τον εκλιβανιςμό του, 
δικαιολογθμζνθσ τθσ νομίμου απομείωςθσ. Το νερό που κα χρθςιμοποιείται κα είναι πόςιμο. 
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ λυκίςκου. Θ ζψθςθ με επαφι των τεμαχίων επιτρζπεται ςε βακμό 
15% . Το ψιςιμο κα πρζπει να είναι ομοιογενζσ και να ξεχωρίηει κόρα και ψίχα. Θ κόρα (φλόγωμα) κα 
πρζπει να είναι ομοιογενισ κακ ́ όλθ τθν επιφάνεια . Το μαγειρικό αλάτι να μθν ξεπερνά το 1,5% και να 
πλθροί τισ προχποκζςεισ του μαγειρικοφ άλατοσ. Ο άρτοσ κα πρζπει να αποκτιςει τθν κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ και να μεταφζρεται όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. Θ μεταφορά του άρτου κα 
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γίνεται ςε χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, μζςα ςε πλαςτικά κάνιςτρα ι ςε καλάκια τα οποία κα τθροφν τουσ 
κανόνεσ υγιεινισ των τροφίμων. 

120.  
ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ, Από αλεφρι ολικισ άλεςθσ ςυςκευαςία  360 γρ., το οποίο κα 
παραςκευάηεται ςτθν Ελλάδα και κα πλθροί τουσ όρουσ του κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν.  Στθ 
ςυςκευαςία κα αναφζρεται θ θμερομθνία λιξθσ. 

121.  
ΨΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΟ ΚΑΤ. (Συςκ. 1000 Γ.), φρεςκοκατεψυγμζνο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ακζφαλο, 
ςυςκευαςμζνο και τεμαχιςμζνο κατάλλθλα, επίπαγο μζχρι 15% 
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4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

Άρκρο 1ο 

Αντικείμενο Συγγραφισ Υποχρεϊςεων 
Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια τροφίμων & 

ειδϊν παντοπωλείου για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του Διμου Σοφάδων και των φορζων του 
ζτουσ 2020. 

Θ παράδοςθ των ποςοτιτων τθσ παραπάνω προμικειασ κα γίνεται, με ευκφνθ 
και δαπάνεσ των προμθκευτϊν, τμθματικά και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτουσ χϊρουσ 
του Διμου Σοφάδων και των προαναφερκζντων φορζων του, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 
τουσ. 

Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των πενιντα 
τεςςάρων χιλιάδων επτακοςίων τριάντα ζξι ευρϊ και είκοςι τριϊν λεπτϊν (54.736,23 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% ι 13% ανάλογα με τα υπό προμικεια είδθ. 

         
Άρκρο  2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16), το 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010). 

 
Άρκρο  3ο 

Συμβατικά Στοιχεία 
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ κατά ςειρά είναι: 
α) Θ Τεχνικι ζκκεςθ. 
β) Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ. 
γ) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
δ) Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
 

Άρκρο  4ο 
Ρροςφορζσ 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό είτε υποβάλλοντασ 
ςυνολικι προςφορά, είτε υποβάλλοντασ προςφορά για ζνα ι περιςςότερα είδθ ανά 
ομάδα, για τθ ςυνολικι ωςτόςο προκθρυχκείςα ποςότθτα του κάκε είδουσ ανά ομάδα. 

 
Άρκρο  5ο 

Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ, που κα κακοριςκοφν 

από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Σοφάδων. 
 

Άρκρο  6ο 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

   
Άρκρο  7ο 

Κατακφρωςθ- Σφναψθ ςφμβαςθσ 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 
προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με 
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
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Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ 
ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127, 

β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

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

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

Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν-χορθγθτϊν κα υπογραφοφν με 
τουσ αναδόχουσ χωριςτζσ ςυμβάςεισ με τον κάκε φορζα ξεχωριςτά, δθλαδι κα 
καταρτιςκοφν ξεχωριςτζσ ςυμβάςεισ με το  Διμο Σοφάδων, το Δθμοτικό Οργανιςμό 
Ρολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ Σοφάδων, τθ Σχολικι Επιτροπι Α/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ Διμου Σοφάδων  και τθ Σχολικι Επιτροπι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 
Σοφάδων 

Άρκρο  8ο 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

 
Άρκρο  9ο 

Ραραλαβι υλικϊν 
            H παραλαβι των υλικϊν γίνεται τμθματικά με βάςθ τισ ανάγκεσ των φορζων 
παρουςία τθσ αρμόδιασ επιτροπισ που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του 
άρκρου 221 του Ν.4412/16, με ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι  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. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

 
 Άρκρο  10ο 
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Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

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

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων,  ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

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

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

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

 
Άρκρο  11ο 

Φόροι – τζλθ – κρατιςεισ 
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ βάςει των κείμενων 

διατάξεων. 
Άρκρο  12ο 
Ρλθρωμζσ 

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

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

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.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙI ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

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

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 

 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
i
  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6285+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΚΙΕΙΟΥ 49/ΣΟΦΑΔΕΣ/43300+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΣΒΑΝΑ ΕΛΕΝΑ-ΓΑΚΘ ΕΛΕΝΘ] 

- Τθλζφωνο: *24433-53200-225-227] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *esvana@sofades.gr, egaki@sofades.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.sofades.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): [15500000-3, 15812200-5, 

39222100-5, 15982000-5] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [6285] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Ρρομικεια+ 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

mailto:esvana@sofades.gr
mailto:egaki@sofades.gr
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ 

φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii 
: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 

επιχείρθςθ
iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα, του 

άρκρου 20: ο οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»
iv

 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι κατθγορίεσ 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε 

επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι 

διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 

(προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ, ςτθν 

ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε 

περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ 

και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ 

πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο
v
: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα 

κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 
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μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον 

αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 

βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων 

ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ
vi

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ ι 

κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των τμθμάτων για τα 

οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

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

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ εφόςον 

απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ 

(τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

 

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

  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 

κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα 

(τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 

κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε 

μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων 

και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
viii

 

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

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
ix
· 

 δωροδοκία
x,xi

· 

 απάτθ
xii

· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xiii·

 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
xiv

· 

 
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου
xvi

 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 

ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 

για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), 

ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ 

κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xvii

 

Εάν ναι, αναφζρετε
xviii

: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ προςδιορίηοντασ 

ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

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

ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xix

 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αςηοκάθαπζη»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xxi

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ 

του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ
xxii

, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 

εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 

απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 

είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, 

των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 

δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
xxiii

 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
 xxiv

 

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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 

και εργατικοφ δικαίου
xxv

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 

του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 

*…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 

ακόλουκεσ καταςτάςεισ
xxvi

 : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

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

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ 

φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ 

υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 

ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ
xxvii 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:  

*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ 

οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων
xxix

, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ 

με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ 

πλθμμζλεια
xxxi

 κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 

πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 

παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 

που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

 

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

δθλϊνει ότι:  

 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 

εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ
xxxiii

; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ 

χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται 

και δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ 

φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

των εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 

φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

: 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για 

τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ 
xxxiv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 

φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται από τθ 

ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα 

ςτον τομζα και για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

ο εξισ
xxxv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο 

εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι 

άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ
xxxvi

 που ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ 

των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-αναλογία 

μεταξφ x και y
xxxvii

 -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ 

επαγγελματικϊν κινδφνων του οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ 

απαιτιςεισ, οι οποίεσ (ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
xxxviii

, ο οικονομικόσ 

φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  εκτζλεςθ και 

ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
xxxix

, ο οικονομικόσ 

φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ 

αγακϊν του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε τα ποςά, τισ 

θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ
xl
: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνί

εσ 

παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο 

τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
xli

, ιδίωσ 

τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο οικονομικόσ 

φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ 

του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο τεχνικό 

εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ 

τθσ ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι 

τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει τα ακόλουκα 

ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα παραςχεκοφν ι, κατ’ 

εξαίρεςθ, για προϊόντα ι υπθρεςίεσ που πρζπει να 

ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια ελζγχων
xlii

 όςον 

αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του 

οικονομικοφ φορζα και, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και τα μζτρα 

που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων 

διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει τα ακόλουκα *……+ 
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μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του οικονομικοφ 

φορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα 

τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα ακόλουκα 

μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ
xliii

 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα δείγματα, 

περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα προμθκεφςει, 

τα οποία δεν χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 

γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει περαιτζρω ότι κα 

προςκομίςει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα απαιτοφμενα 

πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 

βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με 

παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα 

οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια άλλα 

αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 

που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ 

ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα 

αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το 

ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 

που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα 

αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 

από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται θλεκτρονικά
xliv

, αναφζρετε για 

το κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+
xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται
xlvii

, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ 

με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν
xlviii.

 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 

του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 

μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+   

 
 
 
 
 

                                                           
i

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
 

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

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν 

και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

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

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

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

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

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

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 
Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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viii

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

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

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

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

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

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 
επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

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

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

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

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/ΔΕΤ του 
υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και 
άλλεσ διατάξεισ.". 

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

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 
του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

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

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

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

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

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

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

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 
μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ 

από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 
τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, 
ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 
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ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

 

 

 

 

 
 

 


