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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΩΝ 1 

Πόλη ΕΔΕΣΣΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 58200 

Τηλέφωνο 2381350721-722 

Φαξ 2381094444 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@edessa.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες
1
 Θ ΚΙΤΚΑΣ, ΧΡ ΟΥΡΔΑΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.edessa.gr, www.dimosedessas.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος Έδεσσας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες ως Οργανισμός 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας  

Δήμος Έδεσσας, ΑΦΜ: 998721868, ΔΟΥ:  Έδεσσας, Διεύθυνση: Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, 

Ν.Π.Δ.Δ « ΕΥ ΖΗΝ» ΔΟΥ  Έδεσσας, ΑΦΜ: 998721936 Διεύθυνση: Δαρδανελίων 15, 

Ν.Π.Ι.Δ  « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» ΔΟΥ ‘Εδεσσας, ΑΦΜ: 

090031488 Διεύθυνση: K. Γαρέφη & Περδίκα 1, Έδεσσα. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.edessa.gr και www.dimosedessas.gov.gr . 

γ) Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι 

δυνατή στην διεύθυνση (URL) :  http: //www.eprocurement.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

                                                           
1 

Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο 

αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Έδεσσας και τα Νομικά του 

Πρόσωπα. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τις  με Κ.Α.  όπως παρακάτω αναφέρονται και με 

την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019 του κάθε Φορέα 

και αναλυτικότερα για το 2018:
2
  

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ 

15.6063.001 8.000,00 

20.6063.001 7.500,00 

30.6063.001 4.760,00 

35.6063.001 2.800,00 

45.6063.001 1.000,00 

 

ΕΥ ΖΗΝ 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ 

60.6481.001   33.000€ 

 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ 

64.08.09 5.575,13€ 

 

Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2019. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια τροφίμων για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Έδεσσας 

“ΕΥ ΖΗΝ” και “ΔΗΚΕΔΕ” και  φρέσκου γάλακτος κλπ ειδών παντοπωλείου του Δήμου Έδεσσας για 

ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης τριμήνου». 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων και πιο συγκεκριμένα α) Φρέσκο παστεριωμένο Γάλα (cpv 15511100-4), β) 

Ειδών Παντοπωλείου (cpv 15800000-6), γ) Είδη Αρτοποιείου (cpv 15811000-6), δ) Είδη 

Οπωροπωλείου ( cpv 03221200-8), ε) Είδη Κρεοπωλείου ( cpv 15110000-2), στ) Είδη Ιχθυοπωλείου 

( cpv 03311000-2), ζ) Είδη Πτηνοπωλείου (cpv 15112130-6) και (cpv 0314250-3), η) Είδη 

Γαλακτοπωλείου (cpv 155000000-3), θ) Είδη Τυροκομείου (cpv 15540000-5),ι) Βρώσιμα Έλαια ( cpv 

15411110-6) και (cpv 15612000-7) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.694,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 53.571,25€  ΦΠΑ : 7.689,76€), όπως αναλύονται 

παρακάτω:  
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                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

       

Για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης  

του Δήμου Έδεσσας, της Α' βαθμιας και Β΄βαθμιας Εκπάιδευσης, 

της  ΔΗΚΕΔΕ και ΕΥ ΖΗΝ  Δήμου Έδεσσας 

 

       
       

 

 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 2.  Ν.Π.Ι.∆ ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε 
 
 

α/α Περιγραφή Οµάδας 
Ενδεικτική 
Προϋπ/σα 
∆απάνη  

Πηγή Χρηµατοδότησης Πιστώσεων 
έτους 2018 

Ι Είδη Παντοπωλείου 
 ( cpv 15800000-6) 2.323,50€ 

Ν.Π  ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. K.A 64.08.09 (Υλικά 
άµεσης ανάλωσης) 

ΙΑ Είδη Αρτοποιείου  
(cpv 15811000-6)  2.293,00€ 

Ν.Π  ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. K.A 64.08.09 (Υλικά 
άµεσης ανάλωσης) 

 
Σύνολο 4.616,50€  

 
 

ΦΟΡΕΑΣ 3.  Ν.Π.∆.∆ “ΕΥ ΖΗΝ” (Παιδικοί Σταθµοί) 
 
 

α/α Περιγραφή Οµάδας 
Ενδεικτική 
Προϋπ/σα 
∆απάνη  

Πηγή Χρηµατοδότησης Πιστώσεων 
έτους 2018 

α/α Περιγραφή Οµάδας 
Ενδεικτική 
Προϋπ/σα 
∆απάνη  

Πηγή Χρηµατοδότησης Πιστώσεων 
έτους 2018 

ΙΒ Φρέσκο παστεριωµένο Γάλα  
(cpv 15511100-4)  20.088,20€ 

∆ήµος Έδεσας K.A 15.6063.001, 

20.6063.001,30.6063.001,35.6063.001 
και 45.6063.001 (Προµήθεια γάλακτος) 
Υπηρεσιών Αθλητισµού, Καθαριότητας 
& Ηλεκτροφωτισµού, Τεχνικών Έργων, 
Πρασίνου και Κοιµητηρίων 

 
Σύνολο 20.088,20€  
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Α Είδη Παντοπωλείου  
( cpv 15800000-6)  5.467,65€ 

Ν.Π  ΕΥ ΖΗΝ  K.A 60.6481.01 
(Προµήθεια ειδών τροφίµων) 

Β Είδη Οπωροπωλείου 
( cpv 03221200-8)  5.715,40€ 

Ν.Π  ΕΥ ΖΗΝ  K.A 60.6481.01 
(Προµήθεια ειδών τροφίµων) 

Γ Είδη Κρεοπωλείου 
( cpv 15110000-2)  5.328,00 

Ν.Π  ΕΥ ΖΗΝ  K.A 60.6481.01 
(Προµήθεια ειδών τροφίµων) 

∆ Είδη Ιχθυοπωλείου 
( cpv 03311000-2)  1.527,00 

Ν.Π  ΕΥ ΖΗΝ  K.A 60.6481.01 
(Προµήθεια ειδών τροφίµων) 

Ε  

Είδη Πτηνοπωλείου 
(cpv 15112130-6) 
(cpv 0314250-3)  
 

2.150,00 
Ν.Π  ΕΥ ΖΗΝ  K.A 60.6481.01 
(Προµήθεια ειδών τροφίµων) 

ΣΤ Είδη Αρτοποιείου  
(cpv 15811000-6)  2.590,00 

Ν.Π  ΕΥ ΖΗΝ  K.A 60.6481.01 
(Προµήθεια ειδών τροφίµων) 

Ζ Είδη Γαλακτοπωλείου 
(cpv 155000000-3)  1.475,00 

Ν.Π  ΕΥ ΖΗΝ  K.A 60.6481.01 
(Προµήθεια ειδών τροφίµων) 

Η  Είδη Τυροκοµείου 
(cpv 15540000-5)  2.090,00 

Ν.Π  ΕΥ ΖΗΝ  K.A 60.6481.01 
(Προµήθεια ειδών τροφίµων) 

 
Θ 

Βρώσιµα Έλαια 
(cpv 15411110-6) 
(cpv 15612000-7)  

2.523,50 
Ν.Π  ΕΥ ΖΗΝ  K.A 60.6481.01 
(Προµήθεια ειδών τροφίµων) 

 
Σύνολο 28.858,55€  

 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό είναι ενδεικτικά  χωρίς Φ.Π.Α και δεν 

δεσμεύουν το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.  

Η διάθεση και  κατανομή των αναφερομένων ποσών στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την 

προμήθεια των τροφίμων, είναι ενδεικτική και θα γίνεται  σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

και της πιθανής επέκτασης της.  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε Ομάδας. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα επέκτασης 

τριών (3) επιπλέον μηνών μονομερώς εφόσον δεν έχουν καταναλωθεί οι ποσότητες των ειδών της 

σύμβασης.  

Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης  θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την α) το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από 

το Παρατηρητήριο Τιμών Τροφίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μέσης 

τιμής πώλησης του είδους, κατά  την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: Οπωρολαχανοπωλείου, Ορνιθοπωλείου, 

Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου και Ελαίων και γενικότερα για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που 

αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας  β) 

με τιμές μονάδας για τα υπόλοιπα είδη ήτοι: Τυροκομικά, Γαλακτοκομικά είδη ,είδη Αρτοποιείου 

και Παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή – τιμή 

μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Του ν. 4497/2017 ( Α΄ 171) – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 

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

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

στοιχεία” 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

Το άρθρου 22 του Ν.4144/13 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4488/17 

Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240/12-122012, τ. Α), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/25-1-2013, τ. Α), με το οποίο 

ορίστηκε ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών, χορηγητών για προμήθειες α) τροφίμων, β) 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ) 

πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των 

Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τους 

οικείους Δήμους. 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
3
 

της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης
 
 

Τις αποφάσεις των Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και του ΕΥ ΖΗΝ για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας 

τροφίμων για το έτος 2018 και της έγκρισης της σχετικής μελέτης, καθώς και τις αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης 

Της με αριθμό 15/2018  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης, 

έγκριση της διενέργειας της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών, των όρων της προκήρυξης και της σύστασης των Επιτροπών: α) Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Αξιολόγησης των Ενστάσεων. 

Τις υπα΄αριθμ 35/15 (ΣΤ κλιμάκιο) και 2404/15 (Τμήμα 6)Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρείου και 

42/16 (Τμήμα 7) και 213/15 (Κλιμ. Στ) σύμφωνα με τις οποίες οι πιστώσεις θα ψηφιστούν πριν την 

υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών στο έτος 2018, 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, οδός  Πλατεία Αιγών 1, την 

14/02/2018 ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη 

αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή 14/02/2018 και ώρα 10:00
4
 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 

ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 15 

μέρες τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς 

έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν 

και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να 

ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 

προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

                                                           
3
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 23, 

καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.  
4
 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα 

της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
5
.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  

ΠΕΛΛΑ NEWS 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.edessa.gr  & www.dimosedessas.gov.gr  

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
6
  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

                                                           
5
 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 

6
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης

7
  είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ 2349 Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΠΕΛΛΑ 

NEWS 

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα
8
 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

•  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 

ιστοσελίδας www.edessa.gr & www.dimosedessas.gov.gr . 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται
9
 στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 

ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
10

.   

 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο πέντε (8)  ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

                                                           
7
 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της 

παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με 

σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 

συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, 

αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού 

εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από 

τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και 

τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται 

όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
8
 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
9
 Πρβλ άρθρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 3  του ν. 4412/2016  

10
 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών
11

. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
12

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
13

 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.
14

  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και 

η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 

αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 

το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-

61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

δεν μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
15

. 

2.1.5 Εγγυήσεις16 
Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου  4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να 

εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

                                                           
11

 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
12

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
13

 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
14

       Άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 

14 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017   
15

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
16

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 

της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

[Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή σε σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν] 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
 
για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
Δεν απαιτείται. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους :  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με 

τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους
17

.  

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται
18

 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας
19

,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

                                                           
17

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016  
18

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από 

τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 

(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση 

νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της 

παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του 

άρθρου 2.2.9.2. 
19

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 

ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
20

. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 

στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 
 

                                                           
20

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017. 
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού21  

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με 

το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ
22

 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

(ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα23 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016
24

. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

                                                           
21

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
22

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και 

την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, 

Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
23

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια 

επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα 

επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα 

της παρ. Β.3 της παρούσας   
24

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)
25

. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4
26

. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 

μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 

ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν
27

. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
28

: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως 

άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας [η Α.Α. δύναται να ζητήσει επιπλέον 

                                                           
25

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
26

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους 

λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
27

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
28

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 

υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 

εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 

(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   



Σελίδα 19 από 106 

υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 

αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει 

εισφορές].  

για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής
29

. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 

και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής 

του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης.
30

 

                                                           
29

      Άρθρο 80 παρ.2γ του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 
30

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, 

κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα 

σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 

απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β. 3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 

την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
31

 που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 

πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 

Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό.
32

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης33  
Κριτήριο ανάθεσης

34
 της Σύμβασης

35
 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά: 

                                                           
31

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
32

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο μέσο 
33

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
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Α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 

πιστοποιούμενης από το Παρατηρητήριο Τιμών Τροφίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, μέσης τιμής πώλησης του είδους, κατά  την ημέρα παράδοσης αυτού και που 

θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: 

Οπωρολαχανοπωλείου, Ορνιθοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου και Ελαίων και γενικότερα 

για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών 

τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας  

 Β) με τιμές μονάδας για τα υπόλοιπα είδη ήτοι: Τυροκομικά, Γαλακτοκομικά είδη ,είδη 

Αρτοποιείου και Παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής, με κριτήριο την 

χαμηλότερη τιμή – τιμή μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη  Διακήρυξη για το σύνολο 

της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα δεκατρία (13) συνολικά τμήματα και για 

όλα τα ειδή τους όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη του Δήμου και όχι για τα επιμέρους 

υποτμήματα αυτών.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
36

. 

 

 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδρομική διεύθυνση....). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών 

                                                                                                                                                                                    
34

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 

του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται 

από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 

υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις 

οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ 

ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

35 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
36

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι 

αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για την προμήθεια: «……………….» 

με αναθέτουσα αρχή ……. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
i
 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 

προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, 

e-mail  ).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της 

παρούσας . 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου του άρθρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή 

που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν
37

: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016
38

, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: από τα πεδία του ΤΕΥΔ αυτά που απαιτείται να συμπληρωθούν είναι: 

1) Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

2) Μέρος IIΙ: Λόγοι Αποκλεισμού 

3) Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής (να συμπληρωθεί μόνο η ενότητα Α: Καταλληλότητα – περίπτωση 

1) 

4) Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της 

Διακήρυξης  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης  όπως ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ....της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή – τιμή μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του 

Ν. 4412/2016 με τιμές μονάδας για τα είδη ήτοι: Τυροκομικά, Γαλακτοκομικά είδη ,είδη 

Αρτοποιείου και Παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής,  

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα
  
και 

Β. Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης  

Με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από το Παρατηρητήριο Τιμών Τροφίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μέσης τιμής πώλησης του είδους, κατά  την ημέρα παράδοσης 

αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: 

Οπωρολαχανοπωλείου, Ορνιθοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου και Ελαίων και γενικότερα 

για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών 

τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας. 
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 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
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 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις 

κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
39.

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται 

τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή
 
της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών40   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της . 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών41 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών 

συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος 

ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
42

  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
41

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
42

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 

πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να 

συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 

λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 

υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή 

μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 

όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από 

το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και 

ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη 

των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 

πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 
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προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες
43

. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Έδεσσας, 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης44 - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας 10 έως 20 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.5.2 της παρούσας. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 

έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

                                                           
43

    Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Ειδικά, για τις συµβάσεις µε εκτιµώµενη 
αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία 

απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)    
44

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του 

Ν.4497/2017 
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το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) εώς  2.2.5,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 

της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
45

.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 

εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 

έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Ν.4412/2016. 

 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
46

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από 

την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

 

 3.4 Ενστάσεις 47 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
46

 Άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 26 και 27 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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   Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 

των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με 

την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην 

περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται 

εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα... της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
48

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 

μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 

των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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 Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 206, 207, 208 & 209 του 

Ν.4412/2016. από την αρμόδια τριμελή επιτροπή (άρθρο 221 του Ν 4412/2016 ) του κάθε νομικού 

προσώπου και σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που θα ορίζεται από τη σύμβαση. 

 Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες ανάλογα με τις 

τρέχουσες ανάγκες  του Δήμου Έδεσσας, των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π. ΕΥΖΗΝ και των δομών της 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και θα παραδίδονται στον τόπο και στις ακριβείς θέσεις που θα υποδεικνύονται εκ των 

προτέρων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.     

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κατά την υπογραφή της σύµβασης, τα ανάλογα ψυγεία 

συντήρησης που θα εγκαταστήσει στους χώρους εργασίας του ∆ήµου Έδεσσας προκειµένου να 

φυλάσσεται το γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής 

λειτουργίας και συντήρησής τους, ο δε ∆ήµος Έδεσσας θα κάνει µόνο χρήση αυτών και θα τα 

επιστρέψει µετά την λήξη της σύµβασης. 

Στην περίπτωση που οι ευρισκόμενοι σε αναστολή Παιδικοί Σταθμοί του ¨ΕΥ ΖΗΝ¨ λειτουργήσουν 

κατά το υπόλοιπο του έτους 2018, οι ανάδοχοι προμηθευτές υποχρεούνται στην προμήθεια των 

παραπάνω ειδών και σε αυτούς τους Παιδικούς Σταθμούς 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνα με την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας Σε 

περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη, δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν 

διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν και ο ανάδοχος 

υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 

και της προσφοράς, εκτός αν μετά από απόφαση των Δ.Σ. των νομικών προσώπων, τα εν λόγω είδη 

κριθούν κατάλληλα και δύναται να παραληφθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή εφ' όσον απαιτηθεί η αντικατάστασή των με 

άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις 

Τα νομικά πρόσωπα ΕΥΖΗΝ και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. διατηρούν το δικαίωμα πριν την παραλαβή να προβούν 

σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προς παράδοση προϊόντων 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη των 

ειδών. 

Επισημαίνεται ότι: 

Τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές και τα 

σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται στο χώρο των υπηρεσιών με καθαρά και απολυμασμένα μέσα 

του προμηθευτή. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη, αυτά θα πρέπει να μεταφέρονται 

με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα ψυγεία. 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία και ο 

ΕΦΕΤ. 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν 

τους ζητηθεί. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του εκάστοτε Νομικού Προσώπου, θα διενεργεί έλεγχο για τον αν 

τα είδη παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις, και για τον εάν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για 

το κάθε είδος χωριστά. 

Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω η επιτροπή έχει το δικαίωμα 

απόρριψης των ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Σε άλλη 
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περίπτωση το Νομικό Πρόσωπο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε 

βάρος του προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία 

σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει κάποιο είδος τότε το Νομικό Πρόσωπο έχει το 

δικαίωμα να το αγοράζει (αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο εμπόριο με έξοδα που 

βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

4.4 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης49  

4.4.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τα επιμέρους Νομικά πρόσωπα και τον 

Δήμο ξεχωριστά μετά την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων με λεπτομέρειες που θα 

καθοριστούν από αυτές. Γενικότερά θα ισχύουν τα ακόλουθα : 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΑΕΠΠ ανεξάρτητα από την πηγή 

προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής 

υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 

969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.  

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
50

  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο
51

 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 

της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 

τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων52   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 

υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
52

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες ανάλογα με τις τρέχουσες 

ανάγκες  του Δήμου Έδεσσας, των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π. ΕΥΖΗΝ και των δομών της 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και θα παραδίδονται στον τόπο και στις ακριβείς θέσεις που θα υποδεικνύονται εκ των 

προτέρων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.     

Στην περίπτωση που οι ευρισκόμενοι σε αναστολή Παιδικοί Σταθμοί του ¨ΕΥ ΖΗΝ¨ λειτουργήσουν 

κατά το υπόλοιπο του έτους 2018, οι ανάδοχοι προμηθευτές υποχρεούνται στην προμήθεια των 

παραπάνω ειδών και σε αυτούς τους Παιδικούς Σταθμούς 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνα με την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας Σε 

περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη, δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν 

διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν και ο ανάδοχος 

υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 

και της προσφοράς, εκτός αν μετά από απόφαση των Δ.Σ. των νομικών προσώπων, τα εν λόγω είδη 

κριθούν κατάλληλα και δύναται να παραληφθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται 

να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
53

  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 

αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 

τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 

ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

             O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών 

ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης 

ποιότητας.  

Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και 

τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι 

κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Όταν κριθεί σκόπιμο ή σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση των 

τροφίμων, με ευθύνη της Επιτροπής Παραλαβής, διενεργούνται εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή, 

λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια. 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την 

ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί. 

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές, στους οποίους θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, θα βαρύνονται με όλες γενικά τις δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των 

ειδών, τα έξοδα δειγματοληψίας και δαπάνες ελέγχου της ποιότητας τους, στις οποίες προβεί η 

Υπηρεσία κατά τη διάρκεια μέχρι και της ολοκλήρωσης της προμήθειας και γενικά κάθε 

απαιτηθησόμενη δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της τμηματικής προμήθειας. 

Οι παρακάτω προμήθειες είναι για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου ΕΥΖΗΝ και 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Ζάχαρη Λευκή-Ψιλή (Κωδ. είδους:1, 83)  

Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 1 kgr. 

 

Αλεύρι σίτου (Κωδ. είδους:2)  

Ως "άλευρο σίτου" ή απλώς "άλευρο" νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς 

σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία.Το προϊόν να πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,105,106,107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία βάρους 

1 Kgr. 
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Ρύζι (Κωδ. είδους:3)  

Το προϊόν να είναι Α' ποιότητας (καρολίνα, γλασσέ, κίτρινο για πιλάφι, αρμπόριο, κ.λπ.), βραστερο, 

πρόσφατης συλλογής και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά 

όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 

1 Kgr. 

 

Κατεψυγμένα λαχανικά (Κωδ. είδους:7,8) 

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, φασολάκια στρογγυλά κλπ) πρέπει να έχουν 

τις ακόλουθες προδιαγραφές: Να είναι Α' ποιότητας, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ινών και 

βραστερά, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.Να διατίθενται σε συσκευασία 

των 500 gr, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως και Να έχουν ζωηρό 

φυσιολογικό χρώμα και να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων 

περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων 

λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης (Α'). 

Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία τα 

οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να 

πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Ζυμαρικά (Κωδ. είδους:4)  

Λαζάνια ψιλά, μακαρόνια, μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγετίνη, αλφαβητάριο, μακαρονάκι 

κοφτό, κριθαράκι μέτριο, χυλοπίτες τετράγωνες, σουσαμάκι, πεπονάκι -πάστες, σαλιγκάρι, βίδες, 

φιδές κ.λπ.. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο 

ολικής άλεσης μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινομενα εντός ειδικών 

θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με 

τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.Επίσης να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασίες 500gr ή 1000 gr 

(αφορά τα μακαρόνια για παστίτσιο). 

Όσπρια (Κωδ. είδους:5,6) 

Τα προϊόντα να είναι Α' ποιότητας, (φασόλια μέτρια, φασόλια γίγαντες, φακές ψιλές-χονδρές 

κ.λπ.), βραστερά, πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.Η συσκευασία να φέρει 

ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να 

διατίθενται σε συσκευασία των 500gr. 

 

Μέλι, Μέλι Ανθέων ή Θυμαρίσιο(Κωδ. είδους:10)  

Κατά προτίμηση εγχώριο. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 

Διατάξεις.Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία 1 Kgr. 

Μαρμελάδα (Κωδ. είδους:11,84) 

Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 131 και 132) και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη 
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των 380,450,500 gr. Η επιλογή των φρούτων της εκάστοτε προμηθευόμενης μαρμελάδας θα 

προσδιορίζεται από το Νομικό Πρόσωπο. 

Ξύδι (Κωδ. είδους:12,86) 

Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και 

να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 350 – 400 ml. σε πλαστική φιάλη. 

Αλάτι (Κωδ. είδους:13) 

Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο 

θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία πλαστική βάζο των 500 

gr 

Ελαιόλαδο  (Κωδ. είδους:79) 

Το προς προμήθεια ελαιόλαδο πρέπει να είναι Εξαιρετικά Παρθένο, ελληνικής παραγωγής ή 

προέλευσης Ε.Ε., σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 

κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους 

κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να έχει οξύτητα 0,1-0,8 βαθμών 

και να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά δοχεία.Η 

μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα. 

Αραβοσιτέλαιο (Κωδ. είδους:80)  

Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, κατά 

προτίμηση σε πλαστικά δοχεία. 

Ηλιέλαιο (Κωδ. είδους:81) 

 Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, κατά 

προτίμηση σε πλαστικά δοχεία 

Μαργαρίνη, Μαργαρίνη τύπου soft ( ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 70%) (Κωδ. είδους:14,85). 

Να  διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάληψη 70% ),να πληροί  τους όρους του 

άρθρου 78 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.Επίσης να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Να διατίθεται υπό ψύξη, σε συσκευασία των 250 gr και σε 

συσκευασία του 1Kgr ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,να μην περιέχουν 

συντηρητικά και η περιεκτικότητας της σε trans λιπαρά δεν θαν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των 

ολικών λιπιδίων 

Αλλαντικά (Κωδ. είδους:16,17,91) 

Όλα τα αλλαντικά (πάριζα, μπέικον, πάριζα τύπου τοστ) να είναι Α΄ ποιότητας (τα τρίμματα 

αποκλείονται). Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών 

οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις 

υφής και χρώματος. Τα αλλαντικά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως 
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ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των 

μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά τους προς τις αποθήκες των 

Νομικών Προσώπων θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά 

θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι 

ανάλογα με τις απαιτήσεις των Νομικών Προσώπων. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για 

τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και 

διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι 

παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Σοκολάτα ρόφημα σε σκόνη (Κωδ. είδους:18,19) 

Σοκολάτα ρόφημα είναι το προϊόν που λαμβάνεται με μίξη σκόνης κακάο και σακχάρων, το οποίο 

περιέχει τουλάχιστον 25 % σκόνη κακάο, μη αποβουτυρωμένο, στιγμιαίας διάλυσης, σε πλαστική ή 

γυάλινη συσκευασία των 500 gr. Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. Να είναι ομοιόμορφης 

σύστασης και να έχει φυσιολογικό χρωματισμό, χαρακτηριστικό του είδους. Η συσκευασία να 

φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης και 

να πληροί του όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Κακάο (Κωδ. είδους:19) 

Κακάο σε σκόνη, είναι το προϊόν που λαμβάνεται με κονιοποίηση καθαρισμένων, αποφλοιωμένων 

και καβουρδισμένων κυάμων κακάο και περιέχει βούτυρο κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, 

υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας. Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. Να είναι ομοιόμορφης 

σύστασης και να έχει φυσιολογικό χρωματισμό, χαρακτηριστικό του είδους. Η συσκευασία να 

φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης και 

να πληροί του όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να 

διατίθεται σε συσκευασία των 125gr. 

Δημητριακά  ολικής (Κωδ. είδους 20) 

Νιφάδες δημητριακών αραβοσίτου σε συσκευασία των 500 γρ αναλλοίωτη ,κουτί ή σακούλα με 

νιφάδες πρόσφατης παραγωγής και καλής διατήρησης με ημερομηνία λήξης. Οι νιφάδες θα πρέπει 

να είναι από δημητριακούς καρπούς υγιείς καθαρά και να μην φέρουν προσβολές από ακάρεα ή 

έντομα. 

Χυμός Φρούτων: (Κωδ. είδους 21,87) 

Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο, αλλά μη ζυμωθέν, προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και 

ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα 

και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι 

οργανοληπτικοί χαρακτήρες των φρούτων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις 

χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι 

αναφέρεται στα άρθρα 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία τετραπάκτου 1 λίτρου. 

Βούτηρο ζωϊκής προέλευσης  (Κωδ. είδους 22)  

Βούτυρο αγνό φρέσκο αγελάδας, σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων Με υγρασία µέχρι 16% και 

λιπαρά µέχρι 80% µε αναγραφόµενες προδιαγραφές 

Βανίλιες(κωδ είδους 15) 

Φιαλίδια βανίλιας σε συσκευασία των 5 τεµαχίων στην οποία θα αναγράφεται ο υπεύθυνος για 

την κυκλοφορία του και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. 

 

Μπέϊκιν Πάουντερ (συσκ 1Χ3 20γρ) (Κωδ. είδους 23) 
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Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους 20 

γραμμαρίων, που αναλογεί για να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της οποίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

εκτός ψυγείου. 

Τοματάκια ολόκληρα ή ψιλοκομμένα (Κωδ. είδους 24)  

Προϊόν που αποτελείται από τομάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση αποφλοιωμένες, μέσα σε 

χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες. Να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η 

συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Να διατίθενται σε μεταλλικά κυτία Μεικτού Βάρους του 0,5 Kg ή σε χάρτινες 

συσκευασίες κατά προτίμηση με εύκολο άνοιγμα (easy open) . 

Μπισκότα (Κωδ. είδους 25)  

Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, 

όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα τύπου Πτί-μπερ να 

διατίθενται, σε συσκευασία 225-250 gr, οι δε υπόλοιποι τύποι μπισκότων σε συσκευασία ανάλογα 

με τις απαιτήσεις των Νομικών Προσώπων. 

Άνθος Αραβοσίτου (Κωδ. είδους 26) 

Συσκευασμένο, όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις και να πληροί τους όρους του Κ.Π.Τ. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, 

όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε φακελάκια 

συσκευασμένα μέσα σε χάρτινο κουτί. 

Τσάι Βουνού (Κωδ. είδους 27) 

Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία του να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε συσκευασία ανάλογα με 

τις απαιτήσεις των Νομικών Προσώπων. 

Τσάι (Κωδ. είδους 88)  

Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια συσκευασμένα 

μέσα σε κουτί 30  ή 20  γρ. 

Μπαχαρικά (Κωδ. είδους 28) 

Πιπέρι μαύρο, Κανέλλα σκόνη, Μοσχοκάρυδο, Ρίγανη, Μαχλέπι, Κύμινο, Δάφνη, Γαρύφαλλο, κ.λπ. 

συσκευασμένα, όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 42,43 του Κ.Τ.Π. 

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα 

ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε 

συσκευασία ανάλογη με τις απαιτήσεις των Νομικών Προσώπων. 

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) (Κωδ. είδους 82)  

Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 και σε 

ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 

του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. σε μεταλλικά κυτία και με εύκολο άνοιγμα (easy open). 

 

 

Καφές στιγμιαίος χωρίς καφεΐνη (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ)(Κωδ. είδους 93) 
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Στιγμιαίο καφές χωρίς καφεΐνη, σε μεταλλική συσκευασία των 200 gr. Η συσκευασία να φέρει 

ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Καφές στιγμιαίος (τύπου ΝΕΣ ΚΑΦΕ)(Κωδ. είδους 94,108) 

Στιγμιαίο καφές σε σκόνη, σε συσκευασία των 2.500gr .Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα 

ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Καφές Ελληνικός (Κωδ. είδους 95) 

Καφές Ελληνικός, φρεσκοκομμένος σε συσκευασία των 200gr. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις 

στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Καφές φίλτρου (Κωδ. είδους 96) 

Καφές φίλτρου, σε αναλλοίωτη συσκευασία των 500 gr. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα 

ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Νεσεστέ (συσκ 400γρ) (Κωδ. είδους 100) 

Α' ποιότητας σε συσκευασία των 400γρ σε μορφή σκόνης σε συσκευασία αναλλοίωτη με 

αναγραφόμενα στοιχεία εταιρίας ή παραγωγού με ημερομηνία λήξης που θα απέχει 12 μήνες από 

την ημερομηνία παράδοσης.  Πολύ ψιλό αλεύρι το οποίο δεν είναι απαραίτητα από καλαμπόκι, 

αλλά μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε αμυλούχο δημητριακό όπως πχ από πατάτες, ρύζι, 

σιτάρι κ.ά. ιδανικό για σάλτσες και για κρεμώδη γλυκά όπως το ρυζόγαλο. 

Φρυγανιά Τριμένη (συσκ 200γρ) (Κωδ. είδους 101) 

Άριστης ποιότητας, σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, 200 gr το 

καθένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

Άχνη Ζάχαρη (συσκ 1 κιλού ) (Κωδ. είδους 102) 

 Α' ποιότητας σε συσκευασία1 κιλού. λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία αναλλοίωτη με 

αναγραφόμενα στοιχεία εταιρίας ή παραγωγού με ημερομηνία λήξης που θα απέχει 12 μήνες από 

την ημερομηνία παράδοσης . 

Μπυρομαγιά (φακ 9γρΧ3) (Κωδ. είδους 103) 

Μαγιά αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, (φακελάκια των 3 τεµαχίων). 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 3 μηνών εκτός ψυγείου. 

Σόδα Φαγητού (συσκ 900γρ) (Κωδ. είδους 104) 

Να είναι σε συσκευασία των 900 γραµµαρίων στην οποία θα αναγράφεται ο υπεύθυνος για την 

κυκλοφορία του και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. 

Αμμωνία (συσκ 30γρ) (Κωδ. είδους 105) 

Αμμωνία, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, των 30 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών 

εκτός ψυγείου. 

 

 

Ζάχαρη μερίδες (Κωδ. είδους 109) 



Σελίδα 43 από 106 

Λευκή ζάχαρη αρίστης ποιότητας σε μερίδες σε stick των 4 γρ  Συσκευασία των 1000 ανά 

πακέτο.Γάλα Εβαπορέ σε μερίδες (Κωδ. είδους 110) Γάλα εβαπορέ συμπυκνωμένο σε δίχτυ των 10 

ατομικών μερίδων 15gr  /μερίδα  

 

Ταχίνι 150 γρ (Κωδ. είδους 111) 

Λιπαρή πάστα από ψημένο, τριμμένο, ξεφλουδισμένο σουσάμι σε συσκευασία των 150γρ  

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Φρούτα λαχανικά & συναφή προϊόντα (Κωδ. είδους 29 έως 58 & 106) 

Τα προσφερόμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α' ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, 

ακέραια, υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και ζημιές 

από παγετό. Επίσης, να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων, καθώς 

και ίχνη φυτοφαρμάκων.Να έχουν ωριμότητα, που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και 

μεταχείριση ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας του ιδρύματος.Να μην 

εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.Να 

διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, (όχι αναμίξεις διαφόρων ποιοτήτων), ανεξάρτητα 

ποικιλίας.Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.Τα νωπά οπωρολαχανικά 

πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες 

Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.Η μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα 

Τροφίμων & Ποτών (Κ.Τ.Π.)  θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 (Κωδ. είδους 59,60,61) 

Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: 

1.Κρέας Νεαρού Μοσχαριού Νωπό, Α ' Ποιότητας άνευ οστού: Μπούτι ή σπάλα ή ποντίκι 

αυτοτελές τεμάχιο, ή τεμαχισμένο στα επιμέρους κομμάτια του, κατηγορίας διάπλασης U2, κατά 

προτίμηση εγχώριας παραγωγής, 

2.Νωπό Κρέας Χοιρινό, Α' Ποιότητας άνευ οστού, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής: α) Μπούτι 

χωρίς λίπος αυτοτελές τεμάχιο, ή τεμαχισμένο στα επιμέρους κομμάτια του, β) Σνίτσελ  

3. Νωπό Κρέας Χοιρινό, Α’ Ποιότητας. Χοιρινές μπριζόλες κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής. 

Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία και να φέρουν τις απαιτούμενες 

σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την 

παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά  κατηγορία και ποιότητα τόσο στο 

δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο.Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα θα 

γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της 

Κτηνιατρικής υπηρεσίας.  

Ο κιμάς θα κόπτεται από κρέας της αρεσκείας του φορέα στο εργοστάσιο του προμηθευτή, που 

πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και θα παρασκευάζεται από 

νωπό κρέας προσφάτου σφαγής. Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις 
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ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. Αποκλείεται 

από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη. 

 

 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  (Κωδ. είδους 62,64 έως 67) 

Νωπά ψάρια, φρέσκα, να είναι Α΄ ποιότητας. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να μη παρουσιάζουν 

σημεία αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής και γενικά να πληρούν τις εκάστοτε 

περί τροφίμων ισχύουσες γενικές διατάξεις. 

Τα προσφερόμενα κατεψυγμένα ψάρια να είναι Α' ποιότητας απαλλαγμένα εντοσθίων και αβγών, 

κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (κάλυψη με 

πλαστικό φύλλο (Α) μέσα σε χαρτοκιβώτιο (Β) ), με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά 

(ονομασία πώλησης, ημ. παραγωγής, ημ. λήξης, χώρα προέλευσης και αρ. έγκρισης εργαστηρίου 

σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε 

κατάσταση κατάψυξης στους -18° C.Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το 

βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με το είδος του και τις απαιτήσεις του Ν.Π.Τα 

χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν καθαρό βάρος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια θα είναι η εξής κατηγορία: 

Βακαλάος φιλέτο (άνευ οστών) 

Γλώσσες φιλέτο (άνευ οστών) 

Τα παραπάνω προϊόντα θα προέρχονται από εγκεκριμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις, θα 

μεταφέρονται με εγκεκριμένα αυτοκίνητα – ψυγεία εφοδιασμένα με καταγραφικά θερμόμετρα και 

θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης.Τα φρέσκα και 

κατεψυγμένα ψάρια κατά τη παράδοση θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές 

διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις Αγορανομικές Διατάξεις) και τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

 

ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Νωπά κοτόπουλα (Κωδ. είδους 68) 

Τα νωπά κοτόπουλα να είναι τύπου 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1200-1400 gr περίπου, ανάλογα 

με τις απαιτήσεις του Ν.Π.. Τα κοτόπουλα να είναι εγχώριας προέλευσης, πρώτης ποιότητας, 

πλήρης αποπτίλωσης, ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρισία ή αίμα, χωρίς 

οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος (εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους), 

χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες, και χωρίς ίχνη προηγούμενης 

κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην 

πλάτη και στους μηρούς (άρθρο 7 του ΚΑΝ 543/08).Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από 

πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης ή καταχώρισης από την οικεία Δ/νση Κτηνιατρική 

Υπηρεσία ή άλλη αρμόδια υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του 

κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.Η μεταφορά των προϊόντων θα 

γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα -ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά 

θερμόμετρα και άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική ή άλλη αρμόδια υπηρεσία.Τα 

προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

 

Αυγά (Κωδ. είδους 69) 

Τα αυγά να είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα, Α' κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις 

βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 gr, (κατηγορία medium).Τα αυγά θα είναι 

συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, με τις απαραίτητες ενδείξεις 
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(αριθμός ωοσκοπικου κέντρου, κατηγορία αυγού Α', ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης 

κ.λπ..  

Τα αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες Κτηνιατρικές, 

Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής. Η 

μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα.Τα προϊόντα 

και η διακίνηση τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και 

Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Κωδ. είδους από 70,71,72,92,97,98,99) 

Όλα τα είδη Αρτοπωλείου θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.  

Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος από αλεύρι ολικής άλεσης με τις ανάγκες του Νομικού 

Προσώπου που το έχει ανάγκη των 350 γρ καθαρού βάρους σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις εκάστοτε Αγορανομικές & Υγειονομικές Διατάξεις. Θα πρέπει να παραδίδεται 3-4 

ώρες μετά τον κλιβανισμό του δικαιολογημένης της νόμιμης μείωσης. Πρέπει να είναι καλά 

ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του.  

Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. Όλα τα προς 

προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών τις αγορανομικές 

διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες 

θα παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία θα μεταφέρονται, να είναι 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε. 

Σφολιάτα (Κωδ. είδους 71) 

Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.ΓΊ. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά της-σφολιάτας προς το Ν.Π.. θα γίνεται με αυτοκίνητα 

ψυγεία, τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η 

θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία να είναι καθαρά και 

απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις.Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις 

στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε 

συσκευασία σύμφωνα με τις οδηγίες του Ν.Π. 

 

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Γάλα συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) κουτί 410 γραμμαρίων (κωδικός τύπου 82) 

Γάλα τύπου εβαπορέ (συμπυκνωμένο, μη σακχαρούχο γάλα, αποστειρωμένο), πλήρες (όπως 

καθορίζεται σήμερα από την νομοθεσία). To γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, εβαπορέ, 

πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί 

υψηλού βαθμού αποστείρωση σε μεταλλική συσκευασία των 410 γραμμαρίων με εύκολο άνοιγμα 

(easy open) περίπου καθαρού βάρους περιεκτικότητας σε λιπαρά τούλαχιστον 7,5 και σε ολικό 

στερεό υπόκειμα γάλακτος τουλάχιστον 25%.  Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός λίτρου 

τουλάχιστον και ειδικό βάρος 1,028 g/l σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών άρθρο 80 

παρ. 3. 

Να αναγράφονται αναλυτικά στην ετικέτα κάθε κουτιού τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml έτοιμου 

για κατανάλωση προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος. 

Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των 11 (ένδεκα) μηνών εκτός ψυγείου καθώς και να φέρει τη σήμανση C.E.  
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Γιαούρτι (Κωδ. είδους 74) 

Το γιαούρτι από γάλα αγελάδας το οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού 

γάλακτος, της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση 

καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι' αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανομικές και Κτηνιατρικές 

Διατάξεις, και να έχει περιεκτικότητα σε λίπος τουλάχιστον 3,85%. 

Η Συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Να διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 200gr- 250 gr. 

 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (Κωδ. είδους 75 έως 78 και 89,90) 

Οι προδιαγραφές των τυροκομικών προϊόντων έχουν ως ακολούθως: 

•Γκούντα, αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες των Ν.Π.. 

•Σκληρό τυρί (Κεφαλοτύρι), αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες των 

Ν.Π.. 

•Κασέρι, αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες των Ν.Π.. 

•Τυρί φέτα (Π.Ο.Π.) συσκευασμένη σε λευκοσιδηρά δοχεία ή σε πλαστική συσκευασία των 400 gr 

σε άλμη ή σ' άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες των Ν.Π.. 

Τα προσφερόμενα είδη καθώς και η διακίνηση τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους του "Κώδικα 

Τροφίμων Πότων & Αντικειμένων κοινής χρήσεως" καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές, 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

Τα τυριά θα πρέπει να παρουσιάζουν, κατά την μικροβιολογική εξέταση, ευρήματα όπως αυτά 

ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α' ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή εθνικές 

προδιαγραφές και στην προσφορά να δηλώνονται η προέλευση τους.Προκειμένου για φέτα και 

τελεμέ τα τρίμματα αποκλείονται. 

Όλα τα τυριά να είναι Α΄ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα 

αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην 

παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος (τα τρίμματα αποκλείονται).  

Η μεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες των Ν.Π. θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία 

θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. 

Η συσκευασία θα είναι  ανάλογα με τις απαιτήσεις των Ν.Π.  

 Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι 

δεσμευτικός. Η μεταφορά τους προς τις αποθήκες των Νομικών Προσώπων θα γίνεται με 

αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα 

είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις των Νομικών 

Προσώπων. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας 

συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και 

εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει 

πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

Γάλα  φρέσκο παστεριωμένο  ενός λίτρου (κωδικός τύπου 107) 
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Το προς προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%) φρέσκο παστεριωμένο 

ομογενοποιημένο, σε συσκευασία εμφιάλωσης ειδικού υλικού σύμφωνα µε τους αγορανομικούς 

και υγειονομικούς όρους που αφορούν ποιότητα συσκευασίας και διαδικασία μεταφοράς, καθώς 

και  το κάθε κουτί πρέπει να ανοίγει χωρίς την βοήθεια μηχανικών μέσων ενός (1) λίτρου, 

οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο σύµφωνα µε το άρθρο 

80 του κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β). Η ημερομηνία λήξης να είναι τουλάχιστον 3 ηµέρες 

µμεταγενέστερη από την ημερομηνία παράδοσης, θα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα 

διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, µμεταλλικά στοιχεία, 

βιταμίνες, κ.λ.π) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα αυτού. Στο προϊόν επίσης θα 

αναγράφεται το πιστοποιημένο σύστηµα ποιότητας, η ημερομηνία παστερίωσης- ανάλωσης, οι 

κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και 

παραγωγής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κατά την υπογραφή της σύµβασης, τα ανάλογα ψυγεία 

συντήρησης που θα εγκαταστήσει στους χώρους εργασίας του ∆ήµου Έδεσσας προκειµένου να 

φυλάσσεται το γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής 

λειτουργίας και συντήρησής τους, ο δε ∆ήµος Έδεσσας θα κάνει µόνο χρήση αυτών και θα τα 

επιστρέψει µετά την λήξη της σύµβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥ∆  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
ii
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6086 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΛ. ΑΙΓΩΝ 1 - 58200 ΕΔΕΣΣΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΙΤΚΑΣ Θ,ΟΥΡΔΑΣ ΧΡ 

- Τηλέφωνο: 23813-50721-722 

- Ηλ. ταχυδρομείο: kitkat@edessa.gr, chrourdas@edessa.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.edessa.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): «Προµήθεια τροφίµων για τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου Έδεσσας “ΕΥ 
ΖΗΝ” και “∆ΗΚΕ∆Ε” και φρέσκου γάλακτος κλπ ειδών παντοπωλείου του ∆ήµου 
Έδεσσας » -  CPV: 15511100-4, 15800000-6, 15811000-6, 03221200-8, 15110000-2, 
03311000-2, 15112130-6,  0314250-3, 155000000-3, 15540000-5, 15411110-6, 
15612000-7 

 - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΟΜΑΔΕΣ  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):    

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
iii 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iv
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
v
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
vi
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vii

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 



Σελίδα 52 από 106 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
viii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
ix
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
x
· 

2. δωροδοκία
xi,xii

· 

3. απάτη
xiii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiv·

 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xv

·
 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvi.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvii

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xix

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xx

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xxi
; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxii

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxiii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiv

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……]  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxvi

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvii

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxviii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων

xxx
, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxxi

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxii

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxiii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxiv

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxvi

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvii

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxviii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
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[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xl
, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xli

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

     

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xlii

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xliii

 όσον αφορά το 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliv

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 



Σελίδα 66 από 106 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει 

να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά
xlv

, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlvi

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvii
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xlviii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
xlix

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

1
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

1
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

1
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

1
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

1
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

1
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

1
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

1
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

1
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

1
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 

εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

1
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

1
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

1
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
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309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 

1
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και 

άλλες διατάξεις.". 

1
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

1
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

1
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

1
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

1
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

1
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

1
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

1
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

1
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

1
 Πρβλ άρθρο 48. 

1
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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1
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

1
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

1
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

1
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

1
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

1
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

1
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

1
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

1
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 

στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

1
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

1
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

1
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

1
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

1
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

 

Προσοχή: Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, προστέθηκε άρθρο 79
Α
 στο 

Ν.4412/2016 ως εξής: 

«Άρθρο 79Α 

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
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εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ
Ποσότητ

α
Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ

Γενικό 
Σύνολο

Α1 ΑΛΕΥΡΙ(συσκ 1κ) 2 τεµ 130 0,79 € 102,70 € 13,35 € 116,05 €
Α2 ΡΥΖΙ(συσκ 1κ) 3 τεµ 320 1,40 € 448,00 € 58,24 € 506,24 €
Α3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ( συσκ 500γρ) 4 τεµ 600 0,70 € 420,00 € 54,60 € 474,60 €
Α4 ΦΑΣΟΛΙΑ (συσκ 500γρ) 5 τεµ 350 0,99 € 346,50 € 45,05 € 391,55 €
Α5 ΦΑΚΕΣ ( συσκ 500γρ) 6 τεµ 350 0,99 € 346,50 € 45,05 € 391,55 €

Α6
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ (συσκ 
500γρ) 7

τεµ 180 1,49 € 268,20 € 34,87 € 303,07 €

Α7
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨ (συσκ 
500γρ) 8

τεµ 185 1,49 € 275,65 € 35,83 € 311,48 €

Α8 ΜΕΛΙ (συσκ 1κ) 10 τεµ 40 4,20 € 168,00 € 21,84 € 189,84 €

Α9
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (συσκ 
500γρ) 22 τεµ

80 2,74 € 219,20 € 28,50 € 247,70 €

Α10 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 82 τεµ 100 0,90 € 90,00 € 11,70 € 101,70 €
2.684,75 349,02 3.033,77 €Συνολο

Οµάδα Α 1) Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 13%

 

 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

Α13 ΖΑΧΑΡΗ (συσκ 1κ) 1 τεµ 100 0,90 € 90,00 € 21,60 € 111,60 €
Α14 ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α (συσκ 380γρ) 11 τεµ 100 1,95 € 195,00 € 46,80 € 241,80 €
Α15 ΞΥ∆Ι 12 τεµ 190 0,29 € 55,10 € 13,22 € 68,32 €
Α16 ΑΛΑΤΙ 13 τεµ 80 0,82 € 65,60 € 15,74 € 81,34 €
Α17 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (συσκ 500γρ) 14 τεµ 50 1,12 € 56,00 € 13,44 € 69,44 €
Α18 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ( συσκ 10γρ) 111 τεµ 20 0,60 € 12,00 € 2,88 € 14,88 €
Α19 ΣΟΚΟΛΑΤΑ (συσκ 500γρ) 18 τεµ 20 5,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 €
Α20 ΚΑΚΑΟ (συσκ 125γρ) 19 τεµ 20 1,28 € 25,60 € 6,14 € 31,74 €

Α21
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 
(συσκ 500γρ) 20 τεµ 180 2,80 € 504,00 € 120,96 € 624,96 €

Α22
ΧΥΜΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ (συσκ 
1λιτ)

21 τεµ 450 1,65 € 742,50 € 178,20 € 920,70 €

Α23
ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ(συσκ 
1Χ3 20γρ)

23 τεµ 54 0,40 € 21,60 € 5,18 € 26,78 €

Α24 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ (συσκ 500γρ) 24 τεµ 500 0,69 € 345,00 € 82,80 € 427,80 €
Α25 ΜΠΙΣΚΟΤΑ (συσκ 250γρ) 25 τεµ 180 1,29 € 232,20 € 55,73 € 287,93 €

Α26
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (συσκ 
160γρ) 26 τεµ

50 1,09 € 54,50 € 13,08 € 67,58 €

Α27 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 27 τεµ 10 1,00 € 10,00 € 2,40 € 12,40 €

Α28
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 
∆ΙΑΦΟΡΑ(συσκ 50ΓΡ) 28 τεµ

60 0,88 € 52,80 € 12,67 € 65,47 €

Α29 ΝΕΣΕΣΤΕ (συσκ 400γρ) 100 τεµ 10 1,00 € 10,00 € 2,40 € 12,40 €

Α30
ΦΡΥΓΑΝΙΑ 
ΤΡΙΜΜΕΝΗ(συσκ 200γρ) 101 τεµ

40 0,70 € 28,00 € 6,72 € 34,72 €

Α31
ΑΧΝΗ ΖΑΧΑΡΗ (συσκ 
400γρ) 102 τεµ

10 1,00 € 10,00 € 2,40 € 12,40 €

Α32 ΜΠΥΡΟΜΑΓΙΑ (φακ 9γρΧ3) 103 τεµ 20 0,90 € 18,00 € 4,32 € 22,32 €

Α33
ΣΟ∆Α ΦΑΓΗΤΟΥ(συσκ 
900γρ) 104 τεµ

20 2,00 € 40,00 € 9,60 € 49,60 €

Α34 ΑΜΜΩΝΙΑ(συσκ 30γρ) 105 τεµ 10 0,30 € 3,00 € 0,72 € 3,72 €
Α35 TAXINI 111 τεµ 50 2,24 € 112,00 € 26,88 € 138,88 €

2.782,90 641,02 3.423,92
5.467,65 1.016,92 6.484,57

Σύνολο

Γενικό Σύνολο Οµάδας Α 1 & 2

Οµάδα Α 2) Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 24%
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Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

Β1 ΠΑΤΑΤΕΣ 29 κιλ 1100 0,65 € 715,00 € 92,95 807,95 €
Β2 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ 30 κιλ 150 0,55 € 82,50 € 10,73 93,23 €
Β3 ΛΕΜΟΝΙΑ 34 κιλ 200 1,70 € 340,00 € 44,20 384,20 €
Β4 ΚΑΡΟΤΑ 32 κιλ 100 0,88 € 88,00 € 11,44 99,44 €
Β5 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 38 κιλ 500 1,30 € 650,00 € 84,50 734,50 €
Β6 ΜΗΛΑ 49 κιλ 450 1,00 € 450,00 € 58,50 508,50 €
Β7 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 48 κιλ 700 1,60 € 1.120,00 € 145,60 1.265,60 €
Β8 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 50 κιλ 200 0,80 € 160,00 € 20,80 180,80 €
Β9 ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΙΑ 51 κιλ 200 1,15 € 230,00 € 29,90 259,90 €
Β10 ΑΧΛΑ∆ΙΑ 52 κιλ 200 1,15 € 230,00 € 29,90 259,90 €
Β11 ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ 53 κιλ 90 1,00 € 90,00 € 11,70 101,70 €
Β12 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 54 κιλ 200 0,37 € 74,00 € 9,62 83,62 €
Β13 ΠΕΠΟΝΙΑ 55 κιλ 100 1,00 € 100,00 € 13,00 113,00 €
Β14 ΦΡΑΟΥΛΕΣ 57 κιλ 50 2,00 € 100,00 € 13,00 113,00 €
Β15 ΒΕΡΙΚΟΚΑ 56 κιλ 75 1,68 € 126,00 € 16,38 142,38 €
Β16 ΜΑΡΟΥΛΙ 58 κιλ 80 1,68 € 134,40 € 17,47 151,87 €
Β17 ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι 39 κιλ 30 0,50 € 15,00 € 1,95 16,95 €
Β18 ΠΑΝΤΖΑΡΙ 40 κιλ 20 1,15 € 23,00 € 2,99 25,99 €
Β19 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 44 κιλ 30 1,00 € 30,00 € 3,90 33,90 €
Β20 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 45 κιλ 10 0,75 € 7,50 € 0,98 8,48 €
Β21 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 46 κιλ 20 1,00 € 20,00 € 2,60 22,60 €
Β22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ 41 κιλ 80 1,00 € 80,00 € 10,40 90,40 €
Β23 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 42 κιλ 20 2,30 € 46,00 € 5,98 51,98 €
Β24 ΣΚΟΡ∆Α 43 κιλ 10 0,45 € 4,50 € 0,59 5,09 €
Β25 ΛΑΧΑΝΟ 31 κιλ 170 0,47 € 79,90 € 10,39 90,29 €
Β26 ΣΠΑΝΑΚΙ 47 κιλ 30 1,15 € 34,50 € 4,49 38,99 €
Β27 ΣΕΛΙΝΟ 33 κιλ 10 1,70 € 17,00 € 2,21 19,21 €
Β28 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 35 δεσµιδα 150 0,49 € 73,50 € 9,56 83,06 €
Β29 ΑΝΗΘΟΣ 36 δεσµιδα 20 0,48 € 9,60 € 1,25 10,85 €
Β30 ΚΡΕΜΜΥ∆. ΦΡΕΣΚΟ 106 δεσµιδα 15 1,00 € 15,00 € 1,95 16,95 €
Β31 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 37 τεµ 1500 0,38 € 570,00 € 74,10 644,10 €

5.715,40 € 743,00 € 6.458,40 €

Οµάδα Β Ειδών Οπωροπολείου για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 13%

Σύνολο  

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

Γ1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 59 κιλ 170 8,40 € 1.428,00 € 185,64 € 1.613,64 €
Γ2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 60 κιλ 300 7,80 € 2.340,00 € 304,20 € 2.644,20 €
Γ3 ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 61 κιλ 140 6,00 € 840,00 € 109,20 € 949,20 €
Γ4 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ 63 κιλ 120 6,00 € 720,00 € 93,60 € 813,60 €

5.328,00 692,64 6.020,64 €Συνολο

Οµάδα Γ Ειδών Κρεοπωλείου για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 13%

 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

∆1 ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ 64 κιλ 50 8,00 € 400,00 € 52,00 € 452,00 €
∆2 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΕΨ 65 κιλ 50 9,00 € 450,00 € 58,50 € 508,50 €
∆3 ΛΑΥΡΑΚΙ 66 κιλ 40 9,00 € 360,00 € 46,80 € 406,80 €
∆4 ΠΑΓΚΑΣΙΟ 67 κιλ 40 5,30 € 212,00 € 27,56 € 239,56 €
∆5 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤΕΨ 62 κιλ 30 3,50 € 105,00 € 13,65 € 118,65 €

1.527,00 € 198,51 1.725,51Σύνολο

Οµάδα ∆ Ειδών Ιχθυοπωλείουυ για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 13%

 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

E1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 68 κιλ 350 4,00 € 1.400,00 € 182,00 € 1.582,00 €
E2 ΑΥΓΑ 69 τεµ 3000 0,25 € 750,00 € 97,50 € 847,50 €

2.150,00 279,50 2.429,50 €Συνολο

Οµάδα Ε Ειδών Πτηνοτροφείου για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 13%
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Α/Α Περιγραφή Ειδών

Κωδικό

ς 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

ΣΤ1 ΑΡΤΟΣ 70 κιλ 2000 1,10 € 2.200,00 € 286,00 € 2.486,00 €
2.200,00 286,00 2.486,00 €Συνολο

Οµάδα ΣΤ 1) Ειδών Αρτοποιείου για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 13%

 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

ΣΤ2 ΣΦΟΛΙΑΤΑ 71 κιλ 50 3,00 € 150,00 € 36,00 € 186,00 €
ΣΤ3 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 72 τεµ 600 0,40 € 240,00 € 57,60 € 297,60 €

390,00 € 93,60 € 483,60 €

2.590,00 € 379,60 € 2.969,60 €

Συνολο

Οµάδα ΣΤ 2) Ειδών Αρτοποιείου για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο Οµάδας ΣΤ1 & ΣΤ2
 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

Ζ1 ΓΑΛΑ  1ΛΙΤ 73 τεµ 1100 1,15 € 1.265,00 € 164,45 € 1.429,45 €
Ζ2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200-250ΓΡ 74 τεµ 500 0,42 € 210,00 € 27,30 € 237,30 €

1.475,00 191,75 1.666,75 €Συνολο

Οµάδα Ζ Ειδών Γαλακτοπολείο για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 13%

 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

Η1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 75 κιλ 230 6,00 € 1.380,00 € 179,40 € 1.559,40 €
Η2 ΚΑΣΕΡΙ 76 κιλ 70 8,00 € 560,00 € 72,80 € 632,80 €
Η3 ΓΚΟΥΝΤΑ 77 κιλ 10 8,00 € 80,00 € 10,40 € 90,40 €
Η4 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 78 κιλ 10 7,00 € 70,00 € 9,10 € 79,10 €

2.090,00 271,70 2.361,70 €Συνολο

Οµάδα Η Ειδών Τυροκοµείου για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 13%

 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

Θ1
ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

70 τεµ 1 λιτ 400 5,90 € 2.360,00 € 306,80 € 2.666,80 €

2.360,00 306,80 2.666,80 €Συνολο

Οµάδα Θ 1) Βρώσιµων Ελαίων  για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 13%

 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

Θ1 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 80 τεµ 1 λιτ 30 2,65 € 79,50 € 19,08 € 98,58 €
Θ2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 81 τεµ 1 λιτ 50 1,68 € 84,00 € 20,16 € 104,16 €

163,50 € 39,24 € 202,74 €

2.523,50 € 346,04 € 2.869,54 €

Συνολο

Οµάδα Θ 2) Βρώσιµων Ελαίων  για το Ν.Π ΕΥ ΖΗΝ µε ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο Οµάδας Θ1 & Θ2
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Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

Ι1 ΓΑΛΑΠΛΗΡΕΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 82

τεµ 140 0,79 € 110,60 € 14,38 € 124,98 €

Ι2 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ (ΕΓΧΩΡΙΑ) 89 κιλ 50 5,80 € 290,00 € 37,70 € 327,70 €

Ι3 ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ GOUDA 90 κιλ 40 4,80 € 192,00 € 24,96 € 216,96 €

Ι4 ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 91 κιλ 40 3,50 € 140,00 € 18,20 € 158,20 €

732,60 € 95,24 € 827,84 €

Οµάδα I 1) Ειδών Παντοπωλείου ∆ΗΚΕ∆Ε µε ΦΠΑ 13%

Σύνολο 

 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

Ι 5
ΖΑΧΑΡΗ (ΠΑΚΈΤΟ 1 
ΚΙΛ)

83 ΤΕΜ 100 0,90 € 90,00 € 21,60 € 111,60 €

Ι 6
ΜΑΡΜΕΛΑ∆ΕΣ 
(∆ΙΑΦΟΡΕΣ)  ΣΥΣΚ 
450-500 γρ 

84 ΤΕΜ 40 2,22 € 88,80 € 21,31 € 110,11 €

Ι 7
ΒΙΤΑΜ SOFT (ΣΥΣΚ 
1 ΚΙΛ)

85 ΤΕΜ 30 3,30 € 99,00 € 23,76 € 122,76 €

Ι 8
ΞΥ∆Ι (ΦΙΆΛΗ 350-
400 ML)

86 ΤΕΜ 100 0,25 € 25,00 € 6,00 € 31,00 €

Ι 9
ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΚΟΚΤΕΙΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 
1 ΛΙΤΡ 

87 ΤΕΜ 400 1,06 € 424,00 € 101,76 € 525,76 €

Ι 10
ΤΣΑΪ (ΣΥΣΚ 20 ΓΡ-10 
ΦΑΚ x 1,5 ΓΡ)

88 ΤΕΜ 80 1,20 € 96,00 € 23,04 € 119,04 €

Ι 11
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ (ΣΥΣΚ 
550 ΓΡ ΕΩΣ 600 ΓΡ)

92 ΤΕΜ 115 1,60 € 184,00 € 44,16 € 228,16 €

Ι 12
ΚΑΦΕΣ ΣΤΗΓΜΙΑΙΟΣ  
(ΚΟΥΤΙ 200ΓΡ )

93 ΤΕΜ 32 5,80 € 185,60 € 44,54 € 230,14 €

Ι 13
ΚΑΦΕΣ ΣΤΗΓΜΙΑΙΟΣ 
(ΣΚΟΝΗ ) ΚΟΥΤΙ 
2.500 ΓΡ

94 ΤΕΜ 2 50,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 €

Ι 14
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
(ΣΥΣΚ 200 ΓΡ)

95 ΤΕΜ 120 1,80 € 216,00 € 51,84 € 267,84 €

Ι 15
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
(ΣΥΣΚ 500 ΓΡ )

96 ΤΕΜ 15 5,50 € 82,50 € 19,80 € 102,30 €

1.590,90 381,82 1.972,72

2.323,50 € 447,06 € 2.800,56 €

Συνολο

Οµάδα Ι  2)Ειδών Παντοπωλείου µε ΦΠΑ 24%

Γενικο σύνολο Οµάδας Ι1 & Ι2
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Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

 Ι Α1
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ      ( 90 

έως 110 gr)
99 ΤΕΜ 2500 0,25 € 625,00 € 81,25 € 706,25 €

625,00 81,25 706,25 €Συνολο

Οµάδα ΙΑ   Ειδών αρτοποιείου για ∆ΞΚΕ∆Ε ΜΕ ΦΠΑ 13%

 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

 ΙΑ 2
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ 

ΣΠΟ 120 ΕΩΣ 140 ΓΡ 

ΜΕ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 

97 ΤΕΜ 1200 1,00 € 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 €

ΙΑ 3
ΚΟΥΛΟΥΡΙ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ 
98 ΤΕΜ 1200 0,39 € 468,00 € 112,32 € 580,32 €

1.668,00 400,32 2.068,32

2.293,00 481,57 2.774,57

Συνολο

Οµάδα ΙΑ   Ειδών αρτοποιείου για ∆ΞΚΕ∆Ε ΜΕ ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο Οµάδας ΙΑ 1 & ΙΑ 2
 

 

Α/Α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός 
Είδους

Μον Μέτρ Ποσότητα Τιµή Μον Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 
Σύνολο

ΙΒ 1
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΟΜΕΝΟ 1 

ΛΙΤΡ

108 ΤΕΜ 17468 1,15 € 20.088,20 € 2.611,47 € 22.699,67 €

20.088,20 2.611,47 22.699,67 €Συνολο

Οµάδα ΙΒ   Γαλα Παστεριωµένο φρέσκο ∆ήµου Έδεσσας ΜΕ ΦΠΑ 13%
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Α/Α Περιγραφή Οµάδας 
Ενδεικτική Προϋπολογισθήσα 

∆απάνη Πηγή Χρηµατοδότησης

Α
Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π. 

ΕΥΖΗΝ
5.467,65

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01 
«Προµήθεια ειδών τροφίµων»

Β
Ειδών Οπωροπωλείου για το 

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
5.715,40

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01 
«Προµήθεια ειδών τροφίµων»

Γ
Ειδών Κρεοπωλείου για το Ν.Π. 

ΕΥΖΗΝ
5.328,00

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01 
«Προµήθεια ειδών τροφίµων»

∆
Ειδών Ιχθυοπωλείου για το Ν.Π. 

ΕΥΖΗΝ
1.527,00

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01 
«Προµήθεια ειδών τροφίµων»

Ε
Ειδών Πτηνοτροφείου για το 

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
2.150,00

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01 
«Προµήθεια ειδών τροφίµων»

ΣΤ
Ειδών Αρτοποιείου για το Ν.Π. 

ΕΥΖΗΝ
2.590,00

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01 
«Προµήθεια ειδών τροφίµων»

Ζ
Ειδών Γαλακτοπωλείου για το 

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
1.475,00

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01 
«Προµήθεια ειδών τροφίµων»

Η
Τυροκοµικών Ειδών για το Ν.Π. 

ΕΥΖΗΝ
2.090,00

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01 
«Προµήθεια ειδών τροφίµων»

Θ Ελαίων για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ 2.523,50
Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01 
«Προµήθεια ειδών τροφίµων»

Ι
Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π. 

∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.
2.323,50

Ν.Π. ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. /Κ.Α. 64.08.09 «Υλικά 
άµεσης ανάλωσης»

ΙΑ

Ειδών Αρτοποιείου & 

Ζαχαροπλαστικής για το Ν.Π. 

∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.

2.293,00
Ν.Π. ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. /Κ.Α. 64.08.09 «Υλικά 

άµεσης ανάλωσης»

ΙΒ Φρέσκο Παστεριωµένο Γάλα 20.088,20

∆ήµος Έδεσσας
Κ.Α 15.6063.001 ,20.6063.001      

30/6063.001,45/6063.001
(Προµήθεια γάλακτος )Υπηρεσιών 

Αθλητισµού, Καθαριότητας, Τεχνικών 
Έργων και Νεκροταφείων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 53.571,25
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ &  ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τίτλος: "Προµήθεια φρέσκου παστεριοµένου γάλακτος" 

 

Προϋπ/σµός: 21.530,17 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.: 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

   
ΟΜΑ∆Α ΙΒ  

ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
-ΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

ΙΒ 1 
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΟΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡ 
107 ΤΕΜ 17.468  

 

  Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ :  

  13% Φ.Π.Α.ΟΜΑ∆ΑΣ:  

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ:  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: "Προµήθεια ειδών παντοπωλείου ΕΥ ΖΗΝ " 

 

Προϋπ/σµός: 6.484,57 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.:  
 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

ΟΜΑ∆Α Α (1) 

ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ “ ΕΥ ΖΗΝ “ ΜΕ Φ.Π.Α 24 % 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικό
ς 

είδους 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

Α1 ΑΛΕΥΡΙ(συσκ 1κ) 2 ΤΕΜ 130   

Α2 ΡΥΖΙ(συσκ 1κ) 3 ΤΕΜ 320   

Α3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ( συσκ 500γρ) 4 ΤΕΜ 600   

Α4 ΦΑΣΟΛΙΑ (συσκ 500γρ) 5 ΤΕΜ 350   

Α5 ΦΑΚΕΣ ( συσκ 500γρ) 6 ΤΕΜ 350   

Α6 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ (συσκ 500γρ) 7 ΤΕΜ 180   

Α7 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨ (συσκ 

500γρ) 
8 

ΤΕΜ 
185  

 

Α8 ΜΕΛΙ (συσκ 1κ) 10 ΤΕΜ 40   

Α9 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (συσκ 500γρ) 
22 

ΤΕΜ 
80  

 

Α10 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 82 ΤΕΜ 100   

  Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ 1 :  

  13% Φ.Π.Α.ΟΜΑ∆ΑΣ 1:  

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1:  
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ΟΜΑ∆Α Α (2) 

ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ “ ΕΥ ΖΗΝ “ ΜΕ Φ.Π.Α 13 % 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

A11 ΖΑΧΑΡΗ (συσκ 1κ) 1 ΤΕΜ 100   

A12 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ 380γρ) 11 ΤΕΜ 50   

A13 ΞΥΔΙ 12 ΤΕΜ 190   

A14 ΑΛΑΤΙ 13 ΤΕΜ 80   

A15 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (συσκ 500γρ) 14 ΤΕΜ 50   

A16 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ( συσκ 10γρ) 111 ΤΕΜ 20   

A17 ΣΟΚΟΛΑΤΑ (συσκ 500γρ) 18 ΤΕΜ 20   

A18 ΚΑΚΑΟ (συσκ 125γρ) 19 ΤΕΜ 20   

A19 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ολικης (συσκ 

500γρ) 
20 ΤΕΜ 180  

 

A20 
ΧΥΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (συσκ 

1λιτ) 
21 ΤΕΜ 450  

 

A21 
ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ(συσκ 

1Χ3 20γρ) 
23 ΤΕΜ 54  

 

A22 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ (συσκ 500γρ) 24 ΤΕΜ 500   

A23 ΜΠΙΣΚΟΤΑ (συσκ 250γρ) 25 ΤΕΜ 180   

A24 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (συσκ 

160γρ) 
26 ΤΕΜ 50  

 

A25 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 27 ΤΕΜ 10   

A26 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(συσκ 

50ΓΡ) 
28 ΤΕΜ 60  

 

A27 ΝΕΣΕΣΤΕ (συσκ 400γρ) 100 ΤΕΜ 10   

A28 
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ(συσκ 

200γρ) 
101 ΤΕΜ 40  

 

A29 ΑΧΝΗ ΖΑΧΑΡΗ (συσκ 400γρ) 102 ΤΕΜ 10   

A30 ΜΠΥΡΟΜΑΓΙΑ (φακ 9γρΧ3) 103 ΤΕΜ 20   

A31 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ(συσκ 900γρ) 104 ΤΕΜ 10   

A32 ΑΜΜΩΝΙΑ(συσκ 30γρ) 105 ΤΕΜ 20   

Α33 ΤΑΧΙΝΙ (συσκ 150γρ) 111 ΤΕΜ 50   

  Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ Α2 :  

  13% Φ.Π.Α.ΟΜΑ∆ΑΣ Α2:  

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α1:  



 

Σελίδα 86 

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α2:  

  13% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ  Α1:  

  24% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ Α2:  

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α:  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: "Προµήθεια ειδών οπωροπολείου ΕΥ ΖΗΝ " 

 

Προϋπ/σµός: 6.458,40 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.:  
 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

ΟΜΑ∆Α Β  

ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ “ ΕΥ ΖΗΝ “ ΜΕ Φ.Π.Α 13 % 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

Τιµή 
Μονάδος 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

Β1 ΠΑΤΑΤΕΣ 29 ΚΙΛ 1100 0,65  715,00 

Β2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 30 ΚΙΛ 150 0,55 82,50 

Β3 ΛΕΜΟΝΙΑ 34 ΚΙΛ 200 1,7 340,00 

Β4 ΚΑΡΟΤΑ 32 ΚΙΛ 100 0,88 88,00 

Β5 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 38 ΚΙΛ 500 1,30 650,00 

Β6 ΜΗΛΑ 49 ΚΙΛ 450 1,00 450,00 

Β7 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 48 ΚΙΛ 700 1,60 1120,00 

Β8 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 50 ΚΙΛ 200 0,80 160,00 

Β9 ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΙΑ 51 ΚΙΛ 200 1,15 230,00 

Β10 ΑΧΛΑΔΙΑ 52 ΚΙΛ 200 1,15 230,00 

Β11 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 53 ΚΙΛ 90 1,00 90,00 

Β12 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 54 ΚΙΛ 200 0,37 74,00 

Β13 ΠΕΠΟΝΙΑ 55 ΚΙΛ 100 1,00 100,00 

Β14 ΦΡΑΟΥΛΕΣ 57 ΚΙΛ 50 2,00 100,00 

Β15 ΒΕΡΙΚΟΚΑ 56 ΚΙΛ 75 1,68 126,00 

Β16 ΜΑΡΟΥΛΙ 58 ΚΙΛ 80 1,68 134,40 

Β17 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 39 ΚΙΛ 30 0,50 15,00 
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Β18 ΠΑΝΤΖΑΡΙ 40 ΚΙΛ 20 1,15 23,00 

Β19 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 44 ΚΙΛ 30 1,00 30,00 

Β20 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 45 ΚΙΛ 10 0,75 7,50 

Β21 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 46 ΚΙΛ 20 1,00 20,00 

Β22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ 41 ΚΙΛ 80 1,00 80,00 

Β23 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 42 ΚΙΛ 20 2,30 46,00 

Β24 ΣΚΟΡΔΑ 43 ΚΙΛ 10 0,45 4,50 

Β25 ΛΑΧΑΝΟ 31 ΚΙΛ 170 0,47 79,90 

Β26 ΣΠΑΝΑΚΙ 47 ΚΙΛ 30 1,15 34,50 

Β27 ΣΕΛΙΝΟ 33 ΚΙΛ 10 1,70 17,00 

Β28 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 35 ΚΙΛ 150 0,49 73,50 

Β29 ΑΝΗΘΟΣ 36 ΚΙΛ 20 0,48 9,60 

Β30 ΚΡΕΜΜΥΔ. ΦΡΕΣΚΟ 106 ΚΙΛ 15 1,00 15,00 

Β31 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 37 ΚΙΛ 1500 0,38 570,00 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ : 5.715,40 

 13% Φ.Π.Α.ΟΜΑ∆ΑΣ: 743,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 6.458,40 

.        

Έκπτωση           (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από τη Διεύθυνσης Ανάπτυξης, 

τμήμα εμπορίου Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσης τιμής 
πώλησης του είδους, κατά  την ημέρα παράδοσης τους.        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ &Ι ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: "Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου ΕΥ ΖΗΝ " 

 

Προϋπ/σµός: 6.020,64 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.:  
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

   
ΟΜΑ∆Α Γ  

ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

Α/Α Είδος Yλικού 
 

Κωδικός 
είδους 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

Τιµή 
Μονάδας 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

Γ1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 59 ΚΙΛ 170 8,40 € 1.428,00€ 

Γ2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 60 ΚΙΛ 300 7,80 € 2.340,00€ 

Γ3 ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 61 ΚΙΛ 140 6,00 € 840,00€ 

Γ4 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ 63 ΚΙΛ 120 6,00 € 720,00€ 

  Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ : 5.328,00€ 

  13% Φ.Π.Α.ΟΜΑ∆ΑΣ: 692,64€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 6.020,64€ 

 

Έκπτωση           (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από τη Διεύθυνσης Ανάπτυξης, 

τμήμα εμπορίου Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσης τιμής 

πώλησης του είδους, κατά  την ημέρα παράδοσης τους.        

     

 

 

 

 

 

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: "Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου  ΕΥ ΖΗΝ " 

 

Προϋπ/σµός: 1.725,51 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.:  
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

   
ΟΜΑ∆Α ∆ 

ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

Τιµή 
Μονάδας 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

∆Ι ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ 64 ΚΙΛ 50 8,00€ 400,00€ 

∆2 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΕΨ. 65 ΚΙΛ 50 9,00€ 450,00€ 

∆3 ΛΑΥΡΑΚΙ 66 ΚΙΛ 40 9,00€ 360,00€ 

∆4 ΠΑΓΚΡΑΣΙΟ 67 ΚΙΛ 40 5,30€ 212,00€ 

∆5 ΒΑΚΑΛΑΟΣ  ΚΑΤΕΨ. 62 ΚΙΛ 30 3,50€ 105,00€ 

  Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ : 1.527,00€ 

  13% Φ.Π.Α.ΟΜΑ∆ΑΣ: 198,51€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 1.725,51€ 

 

Έκπτωση           (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από τη Διεύθυνσης Ανάπτυξης, 

τμήμα εμπορίου Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσης τιμής 

πώλησης του είδους, κατά  την ημέρα παράδοσης τους.        

     

 

 

 

 

 

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: "Προµήθεια ειδών πτηνοτροφείου  ΕΥ ΖΗΝ " 

 

Προϋπ/σµός: 2.429,50 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.:  
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

   
ΟΜΑ∆Α Ε 

ΕΙ∆Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

Τιµή 
Μονάδας 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

E1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ  68 ΚΙΛ 350 4,00 € 1.400,00€ 

E2 ΑΥΓΑ 69 ΤΕΜ 3.000 0,25 € 750,00€ 

  Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ : 2.150,00€ 

  13% Φ.Π.Α.ΟΜΑ∆ΑΣ: 279,50€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: 2.429,50€ 

 

Έκπτωση           (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από τη Διεύθυνσης Ανάπτυξης, 

τμήμα εμπορίου Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσης τιμής 

πώλησης του είδους, κατά  την ημέρα παράδοσης τους.        

   

 

 

 

 

 

 

 

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τίτλος: "Προµήθεια ειδών αρτοποιείου ΕΥ ΖΗΝ  " 

 

Προϋπ/σµός: 2.969,60€ (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.:  
 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ (1) 

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΕΥ ΖΗΝ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
-ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΤ 1 ΑΡΤΟΣ 70 ΚΙΛ 2.000  
 

    Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ  ΣΤ1:  

  13% Φ.Π.Α. ΟΜΑ∆ΑΣ  ΣΤ1:  

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΣΤ1:  
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ (2) 
 

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΜΕ ΦΠΑ 24% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
-ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΤ2 ΣΦΟΛΙΑΤΑ 71 ΚΙΛ 50   

ΣΤ3 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 72 ΤΕΜ 600   

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ2:  

 24% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ2:  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ2:  

   

   

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ1:  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ2:  

 13% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ 1:  

 24% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ2:  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ  

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: "Προµήθεια ειδών γαλακτοπωλείου  ΕΥ ΖΗΝ " 

 

Προϋπ/σµός: 1.666,75 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.:  
 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

   
ΟΜΑ∆Α Ζ 

ΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

Ζ1 ΓΑΛΑ  1ΛΙΤ 73 ΤΕΜ 1.100   

Ζ2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200-250ΓΡ 74 ΤΕΜ 500   

  Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ :  

  13% Φ.Π.Α.ΟΜΑ∆ΑΣ:  

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ:  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: "Προµήθεια ειδών τυροκοµείου  ΕΥ ΖΗΝ " 

 

Προϋπ/σµός: 2.361,70 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

 
ΟΜΑ∆Α Η 

ΕΙ∆Η ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

Η1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  75 ΚΙΛ 230   

Η2 ΚΑΣΕΡΙ 76 ΚΙΛ 70   

Η3 ΓΚΟΥΝΤΑ 77 ΚΙΛ 10   

Η4 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 78 ΚΙΛ 10   

  Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ :  

  13% Φ.Π.Α.ΟΜΑ∆ΑΣ:  

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ:  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: "Προµήθεια βρώσιµων ελαίων  ΕΥ ΖΗΝ  " 

 

Προϋπ/σµός: 2.869,54 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.:  
 

 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

 

ΟΜΑ∆Α Θ (1) 

ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ  ΕΥ ΖΗΝ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

Τιµή 
Μονάδας 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

Θ1 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ι ΛΙΤΡ 79 ΤΕΜ 400 5,90 € 2.360,00€ 

    Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ  Θ1: 2.360,00€ 

  13% Φ.Π.Α. ΟΜΑ∆ΑΣ  Θ1: 306,80€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  Θ1: 2.666,80€ 
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ΟΜΑ∆Α Θ (2) 
 

ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ ΕΥ ΖΗΝ ΜΕ ΦΠΑ 24% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

Έκπτωση           (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από τη Διεύθυνσης Ανάπτυξης, 

τμήμα εμπορίου Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσης τιμής 

πώλησης του είδους, κατά  την ημέρα παράδοσης τους.        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

Τιµή 
Μονάδας 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

Θ2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 1 ΛΙΤΡ 80 ΤΕΜ 30 2,65 € 79,50€ 

Θ3 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1ΛΙΤΡ 81 ΤΕΜ 50 1,68 € 84,00€ 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ Θ2: 163,50€ 

 24% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ Θ2: 39,24€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Θ2: 202,74 

   

   

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Θ1: 2.360,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Θ2: 163,50€ 

 13% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ Θ 1: 306,80€ 

 24% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ Θ2: 39,24€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Θ 2.869,54€ 

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: "Προµήθεια ειδών παντοπωλείου ∆Η.ΚΕ∆Ε " 

 

Προϋπ/σµός: 2.800,56 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.:  
 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

……………………………..
 

ΟΜΑ∆Α Ι (1) 

ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε 
 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

Ι 1 
ΓΑΛΑΠΛΗΡΕΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  
82 ΤΕΜ 140  

 

Ι 2 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ (ΕΓΧΩΡΙΑ) 89 ΚΙΛ 50  
 

Ι 3 ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ GOUDA  90 ΚΙΛ 40   

Ι 4 ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 91 ΚΙΛ 40   

    Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ Ι1:  

  13% Φ.Π.Α. ΟΜΑ∆ΑΣ Ι1:  

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι1:  
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ΟΜΑ∆Α Ι (2) 

ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24% ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε 
 

 

Α/Α Είδος Yλικού 
Κωδικός 
είδους 

 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
-ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

Ι 5 ΖΑΧΑΡΗ (ΠΑΚΈΤΟ 1 ΚΙΛ) 83 ΤΕΜ 100   

Ι 6 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)  ΣΥΣΚ 

450-500 γρ  
84 

ΤΕΜ 
40  

 

Ι 7 ΒΙΤΑΜ SOFT (ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛ) 85 ΤΕΜ 30   

Ι 8 ΞΥΔΙ (ΦΙΆΛΗ 350-400 ML) 86 ΤΕΜ 100   

Ι 9 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 

ΦΡΟΥΤΩΝ 1 ΛΙΤΡ  
87 

ΤΕΜ 
400  

 

Ι 10 ΤΣΑΪ (ΣΥΣΚ 20 ΓΡ-10 ΦΑΚ x 1,5 ΓΡ) 88 ΤΕΜ 80   

Ι 11 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ (ΣΥΣΚ 550 ΓΡ ΕΩΣ 

600 ΓΡ) 
92 

ΤΕΜ 
115  

 

Ι 12 ΚΑΦΕΣ ΣΤΗΓΜΙΑΙΟΣ  (ΚΟΥΤΙ 

200ΓΡ ) 
93 

ΤΕΜ 
32  

 

Ι 13 ΚΑΦΕΣ ΣΤΗΓΜΙΑΙΟΣ (ΣΚΟΝΗ ) 

ΚΟΥΤΙ 2.500 ΓΡ 
94 

ΤΕΜ 
2  

 

Ι 14 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚ 200 ΓΡ) 95 ΤΕΜ 120   

Ι 15 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ (ΣΥΣΚ 500 ΓΡ ) 96 ΤΕΜ 15   

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ Ι2:  

 24% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ Ι2:  

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ Ι2:  

   

   

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι1:  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι2:  

 13% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ Ι1:  

 24% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ Ι2:  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι  

Έδεσσα,        /         / 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: "Προµήθεια ειδών αρτοποιείου ∆ΗΚΕ∆Ε  " 

 

Προϋπ/σµός: 2.774,57 € (µε Φ.Π.Α.) 

 

Αριθ. µελ.:  
 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα 

……………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

 

ΟΜΑ∆Α ΙΑ (1) 

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ∆ΗΚΕ∆Ε   ΜΕ ΦΠΑ 13% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
-ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

ΙΑ 1 
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ      ( 90 έως 110 

gr) 
99 ΚΙΛ 2.500  

 

    Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ  ΙΑ1:  

  13% Φ.Π.Α. ΟΜΑ∆ΑΣ  ΙΑ1:  

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΙΑ1:  
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ΟΜΑ∆Α ΙΑ (2) 
 

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ∆ΗΚΕ∆Ε ΜΕ ΦΠΑ 24% ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 
   

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Είδος Yλικού 

 

Κωδικός 
είδους 

 

Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό-  
τητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
-ΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

ΙΑ2 ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΣΠΟ 120 ΕΩΣ 
140 ΓΡ ΜΕ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  

97 ΤΕΜ 1.200  
 

ΙΑ3 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  98 ΤΕΜ 1.200   

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΑ2:  

 24% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΑ2:  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΑ2:  

   

   

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΑ1:  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΑ2:  

 13% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΑ 1:  

 24% Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΑ2:  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΑ  

Έδεσσα,        /         / 2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρµοσµένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: Δήμο Έδεσσας 

Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: 

(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

                                                           
3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 
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για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων  

για τις ανάγκες του Νομικών Προσώπου του  Δήμου Έδεσσας  ¨ΕΥ ΖΗΝ¨ της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης- ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ και την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος του Δήμου Έδεσσας 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) με Αρ. Πρωτ 2440  από 30/02/2018Διακήρυξη του Δήμου Έδεσσας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε πέντε (5)   ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 

αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 

διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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i  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 

ii
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

iii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iv
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

v
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

vi
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vii
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

viii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

ix
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

xi
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xiii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiv
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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xv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xvi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvii
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxi
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxii
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxiii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiv
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxvi
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvii
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxviii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxix
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxx
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxxi
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxii
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxiii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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xxxiv

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xl
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xli
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xlii
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xliii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliv
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xlv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlix
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


