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Μελζτθ 2     Αρ. Ρρωτ.6574/05-03-2020 

 

Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Ρρομικεια τροφίμων και 
φρζςκου γάλακτοσ για  τισ ανάγκεσ του Διμου Αιγάλεω (Κοινωνικό 

Ραντοπωλείο-Κοινωνικό Συςςίτιο- Βρεφονθπιακοί -Ραιδικοί Στακμοί-
Εργαηόμενοι του Διμου) και των Ν.Ρ.Δ.Δ  Ρ/κμιασ  και  Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ   

για τα ζτθ 2020 και 2021 αξίασ 954.147,46€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΙΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 

Ρόλθ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 12243 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 302 

Τθλζφωνο 2132044878 

Φαξ 2132044880 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies7@yahoo.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Σπυριδοφλα Βάηου 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Διμοσ και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ 
Ο.Τ.Α.). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι O.T.A. 

 

Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

Θ διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν-χορθγθτϊν, για προμικειεσ α. τροφίμων, 
β. λοιπϊν αναλϊςιμων ειδϊν παντοπωλείου κακϊσ και παρόχων των ςχετικϊν 
υπθρεςιϊν, γ. πετρελαιοειδϊν και δ. φαρμάκων και αναλϊςιμου υγειονομικοφ 
υλικοφ για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ 
προςϊπων, πραγματοποιείται από τον οικείο Διμο, ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ 
από 12-12-2012 Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ τεφχοσ Αϋ240), που 
κυρϊκθκε με το Ν.4111/2013, όπωσ τροποποιικθκε από το Ν.4257/2014. 

 

20PROC006821365 2020-06-04



 

[3] 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

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

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

γ)  Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ   

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16 
εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του βιβλίου Ι και είναι «άνω των ορίων».   

  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ  χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: 

 Ο Διμοσ Αιγάλεω υπό  Κ.Α 15.6481.004, Κ.Α 15.6481.005 , Κ.Α. 
15.6063.010, Κ.Α. 20.6063.010,Κ.Α. 30.6063.010, Κ.Α. 35.6063.010 , Κ.Α 
15.6481.006 

 Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 
2020, με τθν  αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για το ζτοσ 2021, βαρφνοντασ τισ 
εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ. 

  Το Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «Σχολικι Επιτροπι Ρ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ Διμου 
Αιγάλεω»  ,με αρικμό απόφαςθσ7/10.3.2020 (ΑΔΑ:Ψ2ΟΙΟΞ6Ν-0ΑΨ) και 

  Το Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ Διμου 
Αιγάλεω»  με αρικμό απόφαςθσ15/10.3.2020 (ΑΔΑ:6ΥΟΚΟΞ6Ν-ΒΘ4). 

   Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει ιδίουσ πόρουσ των αντίςτοιχων ςχολικϊν 
επιτροπϊν  

 

Ειδικότερα: 

 Για το Διμο Αιγάλεω ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 954.147,46Ευρϊ εκ των 

οποίων  844.295,05Ευρϊ είναι θ κακαρι αξία  και 109.852,41Ευρϊ είναι για 

Φ.Ρ.Α. 13% και 24% ανάλογα με τα υπό προμικεια είδθ με τα παρακάτω  αντί-

ςτοιχα ποςά ανά : 

Κ.Α 15.6481.004 «Ρρομικεια τροφίμων για το Κοινωνικό Ραντοπωλείο» ποςοφ 

φψουσ 228.379,78 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.), 

Κ.Α 15.6481.006  «Ρρομικεια τροφίμων για το Κοινωνικό Συςςίτιο» ποςοφ    
φψουσ92.025,90 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.), 
Κ.Α 15.6481.005  «Ρρομικεια τροφίμων για τθ ςίτιςθ των φιλοξενοφμενων παι-

διϊν ςτουσ βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ του Διμου» ποςοφ φψουσ 

374.994,38  € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 

Κ.Α. 15.6063.010, «Ρρομικεια Γάλακτοσ για το Ρροςωπικό του Διμου» ποςοφ 

φψουσ 75.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 
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Κ.Α. 20.6063.010, «Ρρομικεια Γάλακτοσ για το Ρροςωπικό του Διμου» ποςοφ 

φψουσ 75.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 

Κ.Α. 30.6063.010, «Ρρομικεια Γάλακτοσ για το Ρροςωπικό του Διμου» ποςοφ 

φψουσ 34.729,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 

Κ.Α. 35.6063.010, «Ρρομικεια Γάλακτοσ για το Ρροςωπικό του Διμου». πο-

ςοφ φψουσ 45.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 

 Για το Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «Σχολικι Επιτροπι Ρ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ 

Διμου Αιγάλεω» ποςοφ φψουσ 12.695,55€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 

 Για το Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ 

Διμου Αιγάλεω» ποςοφ φψουσ 16.322,85€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ διατροφισ:  

α) των φιλοξενοφμενων νθπίων και βρεφϊν των Δθμοτικϊν Βρεφονθπιακϊν-Ραιδικϊν 
Στακμϊν Διμου Αιγάλεω,   

β) των ωφελοφμενων νοικοκυριϊν του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου και των  

ωφελοφμενων τθσ Δομισ Ραροχισ Συςςιτίου του Διμου Αιγάλεω,   

γ)  παςτεριωμζνο γάλα για το εργατοτεχνικό προςωπικό του Διμου που λαμβάνει μζςα 
ατομικισ προςταςίασ, ςτα πλαίςια εφαρμογισ των ςχετικϊν νομοκετθμάτων 

δ) κακϊσ και παςτεριωμζνο γάλα για το προςωπικό των  Ν.Ρ.Δ.Δ  Ρ/κμιασ  και  Δ/κμιασ  
Εκπαίδευςθσ, ςτα πλαίςια εφαρμογισ των ςχετικϊν νομοκετθμάτων.  

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 

 

ΟΜΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1 ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15119000-5) 
 

2 
 

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15800000-6) 

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ (CPV:15500000-3) 
 

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΙΑ (CPV: 15220000-6) 
 KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: 15331170-9) 

5 ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 03221200-8) 
 

6 ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ (CPV:15810000-9) 
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Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτισ  κάτωκι ομάδεσ: 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

ΑΞΙΑ ΡΟ ΦΡΑ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΦΡΑ 

1 ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15119000-5) 
 

 
96.503,00 

 
109.048,39 

2 
 

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15800000-6) 
289.084,50 

 
326.759,54 

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ (CPV:15500000-
3) 
 

339.658,00 
 

383.813,54 

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΙΑ (CPV: 15220000-6) 
 
KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: 15331170-9) 

51.723,00 
 

58.446,99 

5 ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 03221200-8) 
 

36.276,55 
 

40.992,50 
 

6 ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ (CPV:15810000-9) 
 

31.050,00 
 

35.086,50 

 ΣΥΝΟΛΟ 844.295,05 954.147,46 

 

Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει μια ενιαία προςφορά 

που κα αφορά είτε το ςφνολο των ομάδων ,είτε μερικζσ από αυτζσ, είτε μία από όλεσ , 

υποχρεωτικά όμωσ για το ςφνολο των ειδϊν κάκε ομάδασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςυνδυάηοντασ τισ ομάδεσ 
τθσ προμικειασ ςε ζναν προςφζροντα, εφόςον αυτόσ προςφζρει τθ χαμθλότερθ 
τιμι για τθ κάκε ομάδα χωριςτά. 
 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ  ανζρχεται ςτο ποςό των 954.147,46 εκ των οποίων  
844.295,05Ευρϊ είναι για τθν προμικεια και 109.852,41Ευρϊ είναι για Φ.Ρ.Α. 13% και 
24% ανάλογα με τα υπό προμικεια είδθ. 
 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για 1,5 ζτοσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του 
ςυμβατικοφ ποςοφ.  Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 

άποψθ προςφοράσ, αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Για  όλα  τα είδθ  τροφίμων  θ τιμι  μονάδασ  τθσ προςφοράσ κα  είναι ςτακερι  και 

αμετάβλθτθ κατά τθ διάρκεια  τθσ  ςφμβαςθσ  και για κανζνα  λόγο και ςε καμία 

ανακεϊρθςθ δεν  υπόκειται. 
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Σε  κάκε  τιμι  περιλαμβάνεται  το κόςτοσ τθσ  προμικειασ , το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ  

των ειδϊν και θ προςκόμιςθ  τουσ ςτουσ  χϊρουσ  του εργοδότθ , κακϊσ και κάκε  νόμιμθ 

κράτθςθ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

 

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρε-

ςιϊν Άρθρο (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή α-

ναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Εν-

ςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίη-

ςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προ-

γραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (εν-

ςωμάτωςη τησ Οδηγίασ  2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, Συγχωνεφ-

ςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Υπηρεςιϊν του Δημοςίου Τομζα-Τροποποίηςη Δια-

τάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατά-

ξεισ του άρκρου 1,   τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελλη-

νικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των 

καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  του ν. 4129/2013 (Α’ 

52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ 

διοίκηςησ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη», 

 ηηρ παπ. Ε ηος Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ 

ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων 

πληπωμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,   

 ηος ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Δλεγκηικό ςνέδπι-

ο»  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμ-

βάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων Συμβάςεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτη-

ςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργά-

νων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 
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 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςω-

τερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου 

ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την απο-

τροπή καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων” 

για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του 

π.δ /τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίηςη  μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Ε-

ταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάληψησ ζργων ή προμηθειϊν του Δη-

μοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δημόςιου τομζα», τθσ κοινισ 

απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 

1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του 

ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ 

του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 

(Βϋ 1590) “Καθοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολι-

τιςτικά Θζματα”, 

 ηος ν. 3463/2006 «Κύπωζη ηος Κώδικα Γήμων και Κοινοηήηων»,  

 -ηος ν. 3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπωμέ-

νηρ Γιοίκηζηρ - Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ»,  

 -ηος ν. 4555/2018 (Α΄ 133/19.7.2018) «Μεηαππύθμιζη ηος θεζμικού πλαιζίος ηηρ 

Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ - Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ - Δνίζσςζη ηηρ ςμμεηο-

σήρ - Βεληίωζη ηηρ οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηων Ο.Σ.Α. [Ππό-

γπαμμα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρςθμίζειρ για ηον εκζςγσπονιζμό ηος πλαιζίος οπ-

γάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ηων ΦΟΓΑ - Ρςθμίζειρ για ηην αποηελεζμαηικόηεπη, 

ηασύηεπη και ενιαία άζκηζη ηων απμοδιοηήηων ζσεηικά με ηην απονομή ιθαγένειαρ 

και ηην πολιηογπάθηζη - Λοιπέρ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Δζωηεπικών 

και άλλερ διαηάξειρ.»,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία”, 

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

 τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Υπ. 

Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχεί-

ριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
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 τθσ με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ 

του Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λει-

τουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.).», 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 

λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 

ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του α-

ςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 

που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 

αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 του άρκρου 4 τθσ από 12-12-2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ τεφ-

χοσ Αϋ240), που κυρϊκθκε με το Ν.4111/2013, όπωσ τροποποιικθκε από το 

Ν.4257/2014 

 τθν υπ αρικ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) όπωσ τροποποιικθκε και ςυ-

μπλθρϊκθκε με τθν υπ’ αρικ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323Β/30-7-2007) Απόφαςθ Υ-

φυπουργϊν Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν – Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, κακϊσ και με τθν 

3119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-5-2008) ςφμφωνα με τθν οποία Ζνα (1) λίτρο παςτεριω-

μζνο γάλα παρζχεται ςε θμεριςια βάςθ ςτουσ εργαηόμενουσ ςτουσ οποίουσ πα-

ρζχονται τα μζςα ατομικισ προςταςίασ. 

 Τθν παρ. 3 του άρκρου 97 του ν. 4483/2017 «οι εργαηόμενοι με 

ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, κακϊσ και οι ςυμβαςιοφχοι μίςκωςθσ 

ζργου των Ο.Τ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν που απα-

ςχολοφνται ςτισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθν αρικ. 53361/11.10.2006 κ.υ.α. 

(1503 Βϋ), όπωσ ιςχφει, δικαιοφνται των αντίςτοιχων Μ.Α.Ρ., με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν εν λόγω κοινι υπουργικι απόφαςθ». 

 Τθν με Αρικ.Ρρωτ.: οικ. 4632/16-02-2018 εγκφκλιο του υπουργείου Εςωτερικϊν 

με κζμα: Χοριγθςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ ςτισ κακαρίςτριεσ ςχολικϊν μο-

νάδων. 

 Τθν με Αρικ.Ρρωτ.: (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), με κζμα «Ραροχι μζςων ατομικισ 

προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA α ́ και β ́ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 

αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ». 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

 

H θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ  των προςφορϊν είναι θ Ραραςκευι 05/06 
/2020 και ϊρα 11:00 π.μ., θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των 
προςφορϊν είναι θ 
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 06 /07 /2020 και ϊρα 11:00 π.μ. Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί με 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 
του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 10 /07 /2020  θμζρα Ραραςκευι  και ϊρα 11:00 
π.μ. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα για 
δθμοςίευςθ ςτισ //2020 Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κακϊσ και το πλιρεσ κείμενο τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε 
Συςτθμικό Αρικμό : 
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν 
περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε 
ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Θ Διακιρυξθ καταχωρείται ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :   www.aigaleo.gr  ςτθν διαδρομι : www.aigaleo.gr ►  Αξρηθή ειίδα 

► Δλεκέξσζε ► Πξνθεξύμεηο Γηαγσληζκώλ.  

 
 

Γ.  Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον/τουσ 
ανάδοχο/αναδόχουσ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
εφόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ 
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα 
που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
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δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
εφόςον επιλεγοφν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
 

2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

• Θ προκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι κα δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

• θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ : Ι. Μελζτθ 2/2020, II.  ΕΕΕΣ     

• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

• οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολο-
γθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το 
αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που 
διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και 
κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα 
ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των 
προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να 
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μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ 
των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από 
τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ 
πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των 
πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία 
για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των 
προκεςμιϊν. 
 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ 
φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα 
διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 
του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι 
τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και 
δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ 
φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το 
αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-
10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 
άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και 
του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από 
πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα 
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
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χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από 
ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: ηα) θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ηβ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομι-
κϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) κράτοσ-
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο 
βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρ-
τιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζμα-
τα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

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

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

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
(προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε ποςό που 
αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ του/ων προςφερόμενου/ων 
ομάδων (χωρίσ Φ.Ρ.Α.). Ριο ςυγκεκριμζνα, το ποςό τθσ απαιτοφμενθσ εγγυθτικισ 
ανά ομάδα φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 
ΟΜΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ ΡΟ ΦΡΑ ΕΓΓΥΘΣΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
(2%) 

1 ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15119000-5) 96.503,00 1930,06 

2 ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15800000-6) 289.084,50 5.781,69 

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ (CPV:15500000-3) 339.658,00 6.793,16 

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΙΑ (CPV: 15220000-6) 
ΚΑΙ KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: 15331170-9) 

51.723,00 
 
1034,46 

5 ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 03221200-8) 36.276,55 725,53 

6 ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ (CPV:15810000-9) 31.050,00 621 

 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ 
μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 
προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ 
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 72 

παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 

4497/2017 (Α' 171).  ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν 
ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και   γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, 

 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν 
προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι 
πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.6, δεν προςκομίςει 
εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό 
του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα 
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μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι 
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για 
ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ : 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 
για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 
ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ 
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ 
ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 
27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.  2803/2000 (Αϋ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 4 αυτισ, 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 
οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ 
υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 
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Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 
προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 
α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί 
από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, 
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία  ι/και  
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 
οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ1. 

 
2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω 
παραγράφων, εφόςον ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 
 

β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν 
μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ 
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ: 
- εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν 
αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

                                                 
1
Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ 
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καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ2, 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ 
βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παρ. 4, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν 
αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε 
κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4.3 μπορεί να 
προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε 
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα 
μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 
με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ. 
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν 
μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι 
απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι 
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί 
φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

                                                 
2
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του 

άρκρου 2.2.7.2. 
3
 Ππωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ 
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απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν 
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ 
του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε 
κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ 
με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
μζςο  ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ (ανάλογα με τθν 
ομάδα ςυμμετοχισ): 

 

 
ΟΜΑΔΑ 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

 
ΑΞΙΑ ΡΟ ΦΡΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ 
ΕΤΘΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΓΑΣΙΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ) 

1 ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ  
96.503,00 48.251,50 € 

2 ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 289.084,50 144.542,25 € 

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ 339.658,00 169.829,00 € 

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΙΑ 
ΚΑΙ KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

51.723,00 
25.861,50 € 

5 ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 36.276,55 
 18.138,28 € 

6 ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ 31.050,00 15.525,00 € 

 

2.2.6 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με 
αυτοφσ4. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων 
ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον 
αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ 
οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και 

                                                 
4
Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να 

ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ    
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αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται 
ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.7 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.7.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν 
βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ , το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 
ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 15 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 
2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.6. τθσ 
παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά 
κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6). 
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν 
ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό 
κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ 
δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ 
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
- μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο 
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 
εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

                                                 
5
Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 

αναρτϊνται  οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ 
υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.   
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ 
ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ  ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω 
δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά6: 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 
ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από 
το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα 
πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Επιπλζον, υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ 
οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 
ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

                                                 
6
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. 
πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ 
κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων 
(Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων 
εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ 
(Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 

(βλ. και ςθμείο 6.2.)   

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:   

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 
4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ 
από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.   

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα   

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.    
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Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ 
διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 
2.2.3.4. 
 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ 
καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 
του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ 
που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο 
μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από 
αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ζνα από τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά: 
α) κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ ι, όπου ενδείκνυται, πιςτοποιθτικό 
αςφαλιςτικισ κάλυψθσ επαγγελματικϊν κινδφνων· 
β) οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, ςτθν 
περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ 
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ· 
γ) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν, για τισ τρεισ τελευταίεσ 
οικονομικζσ χριςεισ κατ' ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι 
διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο7. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ 
περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα 

                                                 
7
 . Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ 

χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ 
ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα 
πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ 
που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν 
πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι 
ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε 
θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ 
πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. 
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 
οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ 
απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που 
αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6 για τθν απόδειξθ 
ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, 
ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.8 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ: 
α) για τθν ομάδα 2 (εκτόσ από το ελαιόλαδο και τα αυγά) , τθν ομάδα 3 και 6 ,τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για 

το ςφνολο των ειδϊν τθσ κάκε ομάδασ, ςτισ τιμζσ μελζτθσ. 

                                                 
8
.Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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β) για τισ ομάδεσ 1 , από τθν ομάδα 2 ( μόνο το ελαιόλαδο και τα αυγά) , τθν ομάδα 4 και 

5 ,το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ςε ακζραιεσ μονάδεσ, επί τισ εκατό (%) ςτθ 

νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα 

παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ 

τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ  Αττικισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 13 του Ν.3438/2006. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ και ςτθ μελζτθ του Ραραρτιματοσ Ι, για το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά ομάδα. 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. 
Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ 
τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ 
τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ 

προςφορϊν 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), 
ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτο ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ 
αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ 
τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ Απόφαςθσ Υπ. Οικονομίασ 
& Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.).» 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι 
επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 
4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ 
αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι 
Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν 
παροφςα. 
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα. 
Τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016, υποβάλλονται ςτον οικείο 
(υπο)φάκελο ωσ ξεχωριςτό αρχείο και ςθμαίνονται από τον οικονομικό φορζα με 
χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του Συςτιματοσ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ 
μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα 
ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 21 του ν. 4412/2016. 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, 
λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 
αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 
επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
2.4.2.4. Ο οικονομικόσ φορζασ ςυντάςςει τθν τεχνικι και οικονομικι του 
προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
Συςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ ςτον θλεκτρονικό χϊρο «Συνθμμζνων 
Θλεκτρονικισ Ρροςφοράσ» και ςτον κατά περίπτωςθ (υπο)φάκελο όλα τα 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του ςε μορφι αρχείου Portable DocumentFormat (PDF). 
Στθν ςυνζχεια, ο οικονομικόσ φορζασ παράγει από το Σφςτθμα τα θλεκτρονικά 
αρχεία (εκτυπϊςεισ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ Ρρομθκευτι και τθσ Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ Ρρομθκευτι ςε μορφι αρχείου Portable Document Format (PDF)), 
τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8  τθσ Απόφαςθσ Υπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β και 
επιςυνάπτονται ςτουσ αντίςτοιχουσ (υπο)φακζλουσ τθσ προςφοράσ από τον 
οικονομικό φορζα. Κατά τθν ςυςτθμικι υποβολι τθσ προςφοράσ το Σφςτθμα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιθμζνουσ ελζγχουσ επιβεβαίωςθσ τθσ θλεκτρονικισ 
προςφοράσ ςε ςχζςθ με τα παραχκζντα θλεκτρονικά αρχεία (Τεχνικι και 
Οικονομικι Ρροςφορά) και εφόςον οι ζλεγχοι αυτοί αποβοφν επιτυχείσ θ 
προςφορά υποβάλλεται ςτο Σφςτθμα. Διαφορετικά, θ προςφορά δεν 
υποβάλλεται και το Σφςτθμα ενθμερϊνει τον οικονομικό φορζα με ςχετικό 
μινυμα ςφάλματοσ ςτθ διεπαφι του χριςτθ του οικονομικοφ φορζα, 
προκειμζνου ο τελευταίοσ να προβεί ςτισ ςχετικζσ ενζργειεσ διόρκωςθσ. 
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί 
ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Συςτιματοσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ εκάςτοτε διακιρυξθσ (ιδίωσ 
τεχνικι και οικονομικι προςφορά). 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια 
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
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2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω 
(υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
α. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτον (υπο)φάκελο με 
τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/ παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με 
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ 
Απόφαςθσ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 
1924/02.06.2017 τεφχοσ Β'), χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ 
υπογραφισ. 
β. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω 
ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα 
ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα 
πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν 
φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όςα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά προβλζπεται από το ν. 4250/2014 
ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
Οι οικονομικοί φορείσ δφνανται να ηθτιςουν τθν απόςυρςθ υποβλθκείςασ 
προςφοράσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ, με 
ζγγραφο αίτθμα τουσ προσ τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα, ςε μορφι 
θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) που φζρει εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με 
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ 
Απόφαςθσ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 
1924/02.06.2017 τεφχοσ Β'), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ. Ριςτοποιθμζνοσ χριςτθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από ςχετικι 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ οποία αποδζχεται το ςχετικό αίτθμα του 
οικονομικοφ φορζα, μπορεί να προβεί ςτθν απόρριψθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να υποβάλει εκ νζου 
προςφορά μζςω του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προφοράσ. 
Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν 
ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και 
ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων 
ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει 
αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ). 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω 
διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 
Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)” 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scoped
MD/sd0cb90ef_26cf_470 

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrL
oop%3D3486624636403 629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) 
εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν 
το ΕΕΕΣ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο 
“Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι (Μελζτθ) τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των 
οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω 
Ραράρτθμα. 

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

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ 

και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα 
κριτιριο ανάκεςθσ,  όπωσ ορίηεται κατωτζρω: 
Α. Τιμζσ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΘΜΑ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΣΤΑΘΕΘ ΤΙΜΘ :ΟΜΑΔΑ 2 (Είδθ 
Ραντοπωλείου εκτόσ το ελαιόλαδο και τα αυγά),  για τθν ΟΜΑΔΑ 3 
(Γαλακτοκομικά προϊόντα) και τθν ΟΜΑΔΑ 6 (Είδθ Αρτοποιίασ): 
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 
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ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΘΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ : για τθν 
ΟΜΑΔΑ 1 (Είδθ Κρεοπωλείου) για τθν ΟΜΑΔΑ 2 (Είδθ Ραντοπωλείου και μόνο 
για το ελαιόλαδο και τα αυγά) για τθν ΟΜΑΔΑ  4 (Κατεψυγμζνα Ψάρια και 
Λαχανικά) , για τθν ΟΜΑΔΑ  5 (Είδθ  Οπωροπωλείου). 
Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί 
τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιοφμενθσ από τθν 
Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρεια Αττικισ, , Μζςθ Λιανικι Τιμι πϊλθςθσ του 
είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ. 
Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ 
δεν μπορεί να αποτυπωκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των 
προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι 
ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με τρία  (3) 
δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ 
ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ τθσ μελζτθσ, για τα 
αντίςτοιχα προςφερόμενα τμιματα. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των αγακϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ 
κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ (για τισ ομάδεσ με κριτιριο κατακφρωςθσ ςτακερζσ 
τιμζσ) και τα προςφερόμενα ποςοςτά ζκπτωςθσ (για τισ λοιπζσ ομάδεσ ) είναι 
ςτακερά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι 
ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με 
ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 
του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
(ανά τμιμα) που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 
κεφάλαιο «Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ» του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 
 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
για διάςτθμα ζξι  (6) μθνϊν από τθν αναφερόμενθ θμερομθνία παραλαβισ των 
προςφορϊν . 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο 
ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ 
παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, 
κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ 
αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ 
τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ 
που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν 
πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 
που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. 
(Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και 
υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν 
ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, 
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το 
άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι 

περιςςότερεσ προςφορζσ. η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, θ) θ οποία κζτει όρο 

αναπροςαρμογισ, κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα 

δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και 

αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο 
όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, 
κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 
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• Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ των προςφορϊν τθν   10/07/2020             και ϊρα 
11:00 π.μ. και Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν ίδια θμζρα και ϊρα 

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

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που 
ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ 
κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν 
υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ 
Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου9. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και 
ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν 
γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των 
προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των 
προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν 
ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα 
προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν 
οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν 
προςφορϊν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο 
με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

                                                 
9
Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται  

να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο 
τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο 
με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με 
απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ 
οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. 
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά το προθγοφμενο άρκρο, θ ανακζτουςα 
αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν , τα δικαιολογθτικά – 
αποδεικτικά μζςα, που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία τόςο για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ όςο και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  αυτισ.   

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό 
ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf.  Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.   

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

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ,  
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα δικαιολογθτικά τα οποία απαιτείται, 
κατά περίπτωςθ, να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 
4250/2014.,τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και 
δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα 
τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων.  

Επίςθσ δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ιδιωτικά ζγγραφα που υποβάλλονται 
θλεκτρονικά εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 του 
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οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία ζχει 
υπογραφεί αρμοδίωσ θλεκτρονικά μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  

Σθμείωςθ: Τα παραπάνω ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ τρίτων ςτισ δυνατότθτεσ των 
οποίων ςτθρίηεται ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ, υπεργολάβων ςτισ δυνατότθτεσ 
των οποίων ςτθρίηεται ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 
που υποβλικθκαν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει, εντόσ τθσ κατά τα ανωτζρω 
προβλεπόμενθσ προκεςμίασ των 10 θμερϊν, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται µε 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ 
και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του 
Ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.  

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι 
αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του 
άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοι-
χεία που δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι 
ανακριβι, ι 

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, 
δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6 (κριτιρια ποιοτικισ επιλο-
γισ) τθσ παροφςασ, 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε 
δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του. 
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι 
δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν 
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ 
ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του 
φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ 
ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το 
άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ. 
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4. 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν 
παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί 
αυτϊν, 
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 του ν. 4129/2013, 
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον 
αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.7.2. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω 
ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ 
κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 
τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ 
ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από 
εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ 
νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται 
να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ 
ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ 
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προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ 
κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ 
προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ 
παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ 
παράλειψθσ. 
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, 
επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και 
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable 
Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται 
παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα 
ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε 
περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που 
πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ 
ενζργεια. 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ 
κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 

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

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων 
πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του 
παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.  
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και 
δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν 
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τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.  
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι 
υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και 
κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν 
αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων 
και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.  

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν 
απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ. 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ 
των ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του 
άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των 
ανακετουςϊν αρχϊν. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι 
τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου 
δικαςτθρίου . Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα 
αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με 
τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι 
παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  

 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία 
δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
κατάκεςι τθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν 
προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν 
κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ 
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία 
τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το 
περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ 
διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία 
ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ ι αποδεςμεφεται 
τμθματικά κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των 
υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν 
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ 
του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ 
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και 
ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε 
υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει 
ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ 
εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, 
εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να 
γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω 
ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε 
περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των 
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Σε περίπτωςθ που 
ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα, προχπόκεςθ για τθν αντικατάςταςι του, είναι ο νζοσ 
υπεργολάβοσ να πλθροί τα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ,που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ .  

 
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για 
τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα 
αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.7.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του 
τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι 
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

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

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ 
διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, 
εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 
του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από 
τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα 
ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ 
των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ 
οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
 

5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, 
τμθματικά, ανάλογα με τισ παραδόςεισ των ειδϊν. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των 
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ 
που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ: 
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 
Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 
Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ.3 του 
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β').) 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ .  

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία 
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ.  
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, 
παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι 
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο 
άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ. 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα 

που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, 
επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το 
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για 
φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και 
παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του 
αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 
6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), 
και κατά τα γενικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 203, 206, 208, 207, 213 του Ν. 4412/2016, 
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κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ (ανακζτουςα 
αρχι) μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 
κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου, 
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα.  

Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ 
κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ 
τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.  

 

6.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα πιηθά ζύκθσλα κε ηνλ ρξόλν, ηελ 

ζπρλόηεηα θαη ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνύζαο (άξζξν 7 

ηνπ ηεύρνπο ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ).     

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από 
τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του 
άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από 
τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ 
βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ 
τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ 
του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ 
να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν 
προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για 
τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον μία (1) 
εργάςιμθ θμζρα νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον 
υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 
υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 
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6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και 
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 
221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω 
νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ –χθμικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςία, κατά τθν κρίςθ 
τθσ επιτροπισ. 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει 
πρωτόκολλα ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – 
δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ 
ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια 
επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι 
αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα 
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν 
εξετάςεων που  διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ 
παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων 
αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για 
τα δφο μζρθ. 
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 
παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςε τριάντα (30)θμζρεσ από τθν αρμόδια 
επιτροπι παραλαβισ.  Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ 
πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον 
οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ 
μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα 
εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, 
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι 
του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι 
από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου 
οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν 
ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
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διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το 
άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ 
των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ 
ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ 
με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ 
προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ 
του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ 
εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο 
ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 
που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Καηαγγελία ηης ζύμβαζης- Υποκαηάζηαζη αναδόχου  

 

6.4.1 ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί 

ακεηάθιεηα γηα έλα από ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνύζαο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή δύλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη 

ηπρόλ αμηώζεηο απνδεκίσζεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ, πεξί 

ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ.   

  

6.4.2 Δάλ ν αλάδνρνο πησρεύζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην 

ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθύπηνπζα από 

παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δύλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρόλ 

αμηώζεηο απνδεκίσζεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ.   

  

6.4.3 ε ακθόηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δύλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επόκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδόηε/εο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζύκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα 

αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ εθπηώηνπ αλαδόρνπ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο 

θαη πξνϋπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα 

ππνθαηάζηαζεο) Πξβι. άξ. 132, παξ. 1δ), πεξ. αα ηνπ λ. 4412/2016 .  
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6.5 Λοιποί ειδικοί όροι 

Ο Διμοσ και τα νομικά πρόςωπα δεν υποχρεοφνται να απορροφιςουν το ςφνολο 
των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον 
όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο μειοδότθσ 
υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Διμου και των νομικϊν 
προςϊπων. 
 

                                                                                    Ο Διμαρχοσ 

 

 

                                               ΙΩΑΝΝΘΣ ΓΚΙΚΑΣ 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Μελζτθ 2/2020 

ΡΑΑΤΘΜΑ II-Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/νςθ Ραιδικϊν Στακμϊν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ  Ρροςταςίασ 
 

Αιγάλεω: 05/03/2020   
Αρικμ. Ρρωτ :6574 

Αρικμ. Μελζτθσ:  2 
Ρρομικεια τροφίμων και φρζςκου 
γάλακτοσ για  τισ ανάγκεσ του Διμου 
Αιγάλεω (Κοινωνικό Ραντοπωλείο-
Κοινωνικό Συςςίτιο - Βρεφονθπιακοί -
Ραιδικοί Στακμοί - εργαηόμενοι του 
Διμου) Κ.Α 15.6481.004  - Κ.Α 
15.6481.005- Κ.Α 15.6481.006    - Κ.Α. 
15.6063.010, Κ.Α. 20.6063.010, Κ.Α. 
30.6063.010, Κ.Α. 35.6063.010 και των 
Ν.Ρ.Δ.Δ. Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ. 
 Ρροχπολογιςμόσ: 954.147,46 ΕΥΩ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 

 

1.ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΘΤΑ 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ τροφίμων για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν των Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν , του Κοινωνικοφ 

Ραντοπωλείου, του Κοινωνικοφ  Συςςιτίου ,φρζςκου γάλακτοσ για τουσ εργαηόμενουσ 

του Διμου Αιγάλεω και των Ν.Ρ.Δ.Δ . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ    

προχπολογιςμοφ δαπάνθσ  954.147,46 ΕΥΩ ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

13% ι 24% ,ανάλογα με τα υπό προμικεια είδθ,   μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατοφ  

ποςοφ και κα βαρφνει για το Διμο Αιγάλεω  τουσ κωδικοφσ: Κ.Α 15.6481.005 για τθ 

ςίτιςθ των φιλοξενοφμενων παιδιϊν ςτουσ Βρεφονθπιακοφσ και Ραιδικοφσ Στακμοφσ του 

Διμου Αιγάλεω , Κ.Α  15.6481.004 για το Κοινωνικό  Ραντοπωλείο , τθσ Δομισ παροχισ 

Συςςιτίου Κ.Α 15.6481.006      και Κ.Α. 15.6063.010, Κ.Α. 20.6063.010, Κ.Α. 30.6063.010, 
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Κ.Α. 35.6063.010 για τθν προμικεια φρζςκου γάλακτοσ για τουσ εργαηόμενουσ του 

Διμου, του οικονομικοφ ζτουσ 2020 με τθν  αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για το ζτοσ 2021.  

Για   τα Ν.Ρ.Δ.Δ  . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ   θ δαπάνθ κα βαρφνει ίδιουσ 

πόρουσ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 με τθν  αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για το ζτοσ 2021.                                                                                                                                                               

Θ μελζτθ ςυντάχτθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/2006 και 

του Ν.4412/2016. 

 

2. ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑ ΔΘΜΟΥ  

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου που 

δθμοςιεφτθκε ςτο Φ.Ε.Κ. 240 Α’/12-12-2012 και κυρϊκθκε βάςει του άρκρου 48 του 

Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’),ορίηεται ότι «Θ διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν – 

χορθγθτϊν για προμικειεσ: α. Τροφίμων, β. Λοιπϊν αναλϊςιμων ειδϊν 

παντοπωλείου κακϊσ και παροχϊν των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, γ. Ρετρελαιοειδϊν, δ. 

Φαρμάκων και αναλϊςιμου υγειονομικοφ υλικοφ, για τισ ανάγκεσ των Διμων , των 

Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, πραγματοποιείται εφ’ εξισ από 

τουσ οικείουσ Διμουσ».  

Συνεπϊσ, ο Διμοσ, ωσ ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται να υλοποιιςει τισ 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ ανάδειξθσ προμθκευτϊν – χορθγθτϊν (ζωσ τθν ζκδοςθ 

κατακυρωτικισ απόφαςθσ) για τθν προμικεια των ανωτζρω ειδϊν για τισ δικζσ του 

ανάγκεσ.  

Θ εκτζλεςθ τθσ περιγραφόμενθσ ςτθν παροφςα μελζτθ προμικειασ είναι 

επιβεβλθμζνθ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ λειτουργία και θ υλοποίθςθ 

των αρμοδιοτιτων του Διμου, (λειτουργία των παιδικϊν ςτακμϊν, λειτουργία των 

δομϊν Κοινωνικό Ραντοπωλείο και Ραροχισ Συςςιτίου, φρζςκου γάλακτοσ για τουσ 

εργαηόμενουσ του Διμου και των Ν.Ρ.Δ.Δ . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ  ).  

Σφμφωνα με τθν υπ αρικ. 53361 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1503/11-01-2006) όπωσ 

τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ’ αρικ. ΤΤ/36586/07 (Φ.Ε.Κ. 1323 Β’/30-

07-2007) Απόφαςθ Υφυπουργϊν Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αποκζντρωςθσ – Οικονομίασ και Οικονομικϊν – Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ 

Ρροςταςίασ, κακϊσ και με τθν 3119/2008 (Φ.Ε.Κ. 990 Β’/28-5-2008), παρζχεται 
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υποχρεωτικά ζνα (1) λίτρο παςτεριωμζνο γάλα ςε θμεριςια βάςθ ςτουσ 

εργαηόμενουσ ςτουσ οποίουσ παρζχονται τα μζςα ατομικισ προςταςίασ.  Θ διανομι 

πραγματοποιείται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ.  

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 97 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107 Α’/31-

072017), oι εργαηόμενοι με ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, κακϊσ και οι 

ςυμβαςιοφχοι μίςκωςθσ ζργου των Ο.Τ.Α. Aϋ και Bϋ βακμοφ και των νομικϊν 

προςϊπων αυτϊν που απαςχολοφνται ςτισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθν με 

αρικμό 53361/2006 κοινι υπουργικι απόφαςθ όπωσ ιςχφει, δικαιοφνται των 

αντίςτοιχων μζςων ατομικισ προςταςίασ και γάλακτοσ υπό τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν εν λόγω κοινι υπουργικι απόφαςθ.  

Ραράλλθλα, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 33 του Ν. 4129/2013 «Κφρωςθ του 

Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» (Φ.Ε.Κ. 52 Α’/28-02-2013), προκφπτει ότι 

είναι νόμιμεσ οι δαπάνεσ που δεν προβλζπονται μεν από το νόμο αλλά είναι 

λειτουργικζσ για τον οικείο Ο.Τ.Α., ςχετίηονται δε με τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων 

εκ μζρουσ του Ο.Τ.Α., οι οποίεσ προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και 

οικονομικά ςυμφζροντα των δθμοτϊν ι ςυμβάλλουν ςτθν ενεργό ςυμμετοχι 

τοφτων για τθν προαγωγι των τοπικϊν υποκζςεων και δραςτθριοτιτων του Ο.Τ.Α.  

 

3.ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΕΙΔΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ 

Θ προμικεια αφορά τισ κατωτζρω ομάδεσ τροφίμων: 

 
ΟΜΑΔΑ 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

 
ΑΞΙΑ ΡΟ ΦΡΑ 

1 
 

ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15119000-5) 
 96.503,00 

2 
 

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15800000-6) 
289.084,50 

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ (CPV:15500000-
3) 
 339.658,00 

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΙΑ (CPV: 15220000-6) 
 
KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: 15331170-9) 51.723,00 

5 ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 03221200-8) 
 36.276,55 

6 ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ (CPV:15810000-9) 31.050,00 
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ΣΥΝΟΛΟ 844.295,05 

 

4.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ -ΡΘΓΘ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 

Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  954.147,46 ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ ,κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ και κα 

βαρφνει τουσ παρακάτω  κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ του Διμου Αιγάλεω  για το 

οικονομικό ζτοσ 2020 με τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για το ζτοσ 2021: 

 Κ.Α 15.6481.004 «Ρρομικεια τροφίμων για το Κοινωνικό Ραντοπωλείο» 

 Κ.Α 15.6481.005  «Ρρομικεια τροφίμων για τθ ςίτιςθ των φιλοξενοφμενων 

παιδιϊν ςτουσ βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ του Διμου» 

 Κ.Α. 15.6481.006 «Ρρομικεια τροφίμων για το Κοινωνικό Συςςίτιο» 

 Κ.Α. 15.6063.010, «Ρρομικεια γάλακτοσ» 

 Κ.Α. 20.6063.010, «Ρρομικεια γάλακτοσ για το μόνιμο και τουσ υπαλλιλουσ 

αορίςτου χρόνου» 

 Κ.Α. 30.6063.010, «Ρρομικεια γάλακτοσ για το μόνιμο και τουσ υπαλλιλουσ 

αορίςτου χρόνου» 

 Κ.Α. 35.6063.010, «Ρρομικεια γάλακτοσ». 

Για   τα Ν.Ρ.Δ.Δ  . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ   θ δαπάνθ κα βαρφνει ίδιουσ 

πόρουσ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 με τθν  αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για το ζτοσ 2021 

 

5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ 

Ο διαγωνιςμόσ κα είναι Διεκνισ Ανοικτόσ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ, μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.   

4. ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ 

Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει : α) για τθν ομάδα 2 (εκτόσ από το ελαιόλαδο και 

τα αυγά) , τθν ομάδα 3 και 6 , με τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)για το ςφνολο των ειδϊν τθσ κάκε 

ομάδασ, ςτισ τιμζσ μελζτθσ. 

β) για τισ ομάδεσ 1 , από τθν ομάδα 2 ( μόνο το ελαιόλαδο και τα αυγά) , τθν ομάδα 4 και 

5 ,το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ςε ακζραιεσ μονάδεσ, επί τισ εκατό (%) ςτθ 
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νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα 

παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ 

τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ  Αττικισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 13 του Ν.3438/2006. 

Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει μια ενιαία προςφορά 

που κα αφορά είτε το ςφνολο των ομάδων ,είτε μερικζσ από αυτζσ, είτε μία από όλεσ 

αλλά αποκλειςτικά για το ςφνολο των ειδϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςε κάκε ομάδα. 

Θ ανάκεςθ κα γίνει με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςτον μειοδότθ, δθλαδι ςτον 

υποψιφιο που κα προςφζρει τθ μεγαλφτερθ ζκπτωςθ ι τθ χαμθλότερθ τιμι, όπωσ  αυτι 

ορίηεται παραπάνω, ανά ομάδα και  κα ςυναφκοφν ξεχωριςτζσ ςυμβάςεισ με κάκε 

Υπθρεςία. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται για το διάςτθμα  από  τθν  

υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ  και  για ενάμιςθ (1,5)  ζτοσ,  με  τθ  δυνατότθτα  παράταςθσ  

ςε  περίπτωςθ  που  δεν  ζχει  ολοκλθρωκεί  θ  διαδικαςία  ανάδειξθσ  νζου  προμθκευτι. 

 

 

Οι  Συντάξαντεσ                                                         Οι  Ρροϊςταμζνεσ  των Δ/νςεων 

 

Kαροφτα Ακαναςία                                                          Κουτςογιάννθ Σταυροφλα 

 

Δαγαλάκθ Φρατηζςκα                                                        Σαμαρά Κυπαριςςζνια 

 

Κωνςταντακόπουλοσ Αναςτάςιοσ  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/νςθ Ραιδικϊν Στακμϊν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ  Ρροςταςίασ 
 

Αιγάλεω:  05/03/2020  
Αρικμ. Ρρωτ :6574 
Αρικμ. Μελζτθσ:  2 

Ρρομικεια τροφίμων και φρζςκου 
γάλακτοσ για  τισ ανάγκεσ του Διμου 
Αιγάλεω (Κοινωνικό Ραντοπωλείο- 
Κοινωνικό Συςςίτιο - Βρεφονθπιακοί -
Ραιδικοί Στακμοί - εργαηόμενοι του Διμου) 
Κ.Α 15.6481.004  - Κ.Α 15.6481.005- Κ.Α 
15.6481.006    - Κ.Α. 15.6063.010, Κ.Α. 
20.6063.010, Κ.Α. 30.6063.010, Κ.Α. 
35.6063.010  
και των Ν.Ρ.Δ.Δ. Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ. 
 Ρροχπολογιςμόσ: 954.147,46 ΕΥΩ 
 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 
 
Θ  μελζτθ  αυτι  αφορά  ςτθν Ρρομικεια τροφίμων και φρζςκου γάλακτοσ για  τισ 

ανάγκεσ του Διμου Αιγάλεω (Κοινωνικό Ραντοπωλείο, Κοινωνικό Συςςίτιο, 

Βρεφονθπιακοί -Ραιδικοί Στακμοί ,εργαηόμενοι του Διμου) και των Ν.Ρ.Δ.Δ  . Ρ/κμιασ 

και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Πλα τα υπό προμικεια είδθ πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ, προϊόντα εγκεκριμζνων 

εταιριϊν ευρείασ κατανάλωςθσ με τισ ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ 

χριςεωσ, κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και Κτθνιατρικζσ διατάξεισ αποκλειόμενθσ 

απολφτωσ τθσ προμικειασ κατϊτερθσ ποιότθτασ.  

Θ μεταφορά των προϊόντων πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του «Κϊδικα Τροφίμων και 

Ροτϊν» και τισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  

Θ ςυςκευαςία των υπό προμικεια ειδϊν πρζπει να είναι κατάλλθλθ για τρόφιμα 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Ενδεικτικά ιςχφουν (όπωσ ενδεχομζνωσ ζχουν 

τροποποιθκεί):  

• Το Ρ.Δ. 79/2007 (Φ.Ε.Κ. 95/Α/2007) & το Ρ.Δ. 8/2012 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/2012)  

• Το Ρ.Δ. 23/2014 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/2014)  
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• Ο Ν. 2741/28-9-1999 (Φ.Ε.Κ. 199 Α): «Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων , άλλεσ 

ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατά-

ξεισ»  

• Ο Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24 Α/9-2-2007): «Ραραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτο-

ποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ.»  

• Ο Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α/8-8-2013): Κανόνεσ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων 

και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ ςε ςυνδυαςμό με τθν Υπουργικι 

απόφαςθ: Α2- 718/2014 (Φ.Ε.Κ. 2090 Β/31-07-2014) : Κωδικοποίθςθ Κανόνων Δια-

κίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)  

• Θ υπουργικι απόφαςθ: Υ1γ/ΓΡ/οικ.96967/2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 Β/8-10-2012): «Υγει-

ονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν 

και άλλεσ διατάξεισ» ςε ςυνδυαςμό με τισ ςχετικζσ αντίςτοιχεσ διευκρινιςτικζσ με-

ταγενζςτερα εκδοκείςεσ Υ.Α. και εγκυκλίουσ.  

• Ο Κανονιςμόσ ΕΚ 1580/07  

Τα είδθ κα μεταφζρονται και κα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχθμα-

ψυγείο, πλθν των ςυςκευαςμζνων προϊόντων που αναγράφουν ςτθ ςυςκευαςία ότι 

δεν χρειάηονται ψυγείο. Θ μεταφορά όλων των ανωτζρω ειδϊν κα γίνεται με κακαρά 

και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα με ευκφνθ του προμθκευτι, ςε χϊρουσ που κα 

υποδείξει θ υπθρεςία και ςε ϊρεσ που κα κακορίηονται κάκε φορά από τουσ 

Υπεφκυνουσ κάκε τμιματοσ. Πλα τα είδθ κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και πρζπει να 

πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σε όλεσ τισ ςυςκευαςίεσ 

τροφίμων κα πρζπει να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ θ οποία, εκτόσ και εάν 

αναφζρεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ / είδοσ, κα πρζπει να 

είναι τουλάχιςτον 6 μινεσ μετά τθ παράδοςθ των προϊόντων . Για ότι δεν προβλζπεται 

από τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κα ιςχφουν οι εκάςτοτε Αγορανομικζσ - 

Κτθνιατρικζσ - Υγειονομικζσ και Κοινοτικζσ διατάξεισ.  

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ προϊόντων που κατά τθν 

παράδοςι τουσ πλθςιάηει θ θμερομθνία λιξθσ τουσ με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν 
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ανοιχτεί οι ςυςκευαςίεσ τουσ και δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί.  

 

ΟΜΑΔΑ  1 .ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ( CPV 15119000-5 ) 

 

Για  τα  είδθ  που ςυμπεριλαμβάνονται  ςτθν ομάδα 1 κα αναδειχκεί  ζνασ μειοδότθσ ο 

οποίοσ  κα προςφζρει υποχρεωτικά κοινι και για όλα τα είδθ ποςοςτιαία  κετικι  

ζκπτωςθ  επί τθσ  μζςθσ  τιμισ  λιανικισ  όπωσ  ανακοινϊνεται κάκε φορά  από τθν  

Ρεριφζρεια  Αττικισ  για τθν εκάςτοτε θμζρα  παράδοςθσ  των αντίςτοιχων  

ποςοτιτων  που παριγγειλε  θ  υπθρεςία . 

Οι  τιμζσ  που  αναφζρονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό  τθσ  παροφςθσ  

προκφπτουν  από δελτία  τιμϊν  τθσ  Ρεριφζρειασ  Αττικισ  του ζτουσ  2019  και γίνεται  

χριςθ  τουσ μόνο  για τθν ςφνταξθ   του  ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  τθσ ομάδασ 

προϊόντων . 

 

Τιμι  αναφοράσ :  Θ  μζςθ  τιμι  λιανικισ  όπωσ  ανακοινϊνεται από  τθν   Ρεριφζρεια 

Αττικισ  για  τθν εκάςτοτε  θμζρα  παράδοςθσ  τθσ αντίςτοιχθσ  ποςότθτασ . 

Ρροςφερόμενθ τιμι  : θ προκφπτουςα  μετά  τθν  εφαρμογι  ποςοςτιαίασ  κετικισ  

ζκπτωςθσ επί  τθσ  εκάςτοτε  μζςθσ  τιμισ λιανικισ  όπωσ  ανακοινϊνεται από τθν 

Ρεριφζρεια  Αττικισ  για  τθν εκάςτοτε  θμζρα  παράδοςθσ  τθσ  αντίςτοιχθσ  ποςότθτασ , 

Κριτιριο  κατακφρωςθσ  : θ μεγαλφτερθ  προςφερόμενθ  ποςοςτιαία  κετικι  ζκπτωςθ  

επί  τθσ  εκάςτοτε  μζςθσ  τιμισ  λιανικισ  όπωσ  ανακοινϊνεται  από τθν Ρεριφζρεια  

Αττικισ  για τθν εκάςτοτε  θμζρα παράδοςθσ  τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ . 

Συςκευαςία : κατάλλθλθ  για τθ μεταφορά  , προτείνεται  από τον ςυμμετζχοντα  ,  θ 

ςυςκευαςία  κα  γίνεται ανά τεμάχιο .Τα αναγραφόμενα  ςτθν ςυςκευαςία  κα πρζπει να 

επαλθκεφουν  ποιοτικά  το προϊόν  . 

Τόποσ  παράδοςθσ  : κακ' υπόδειξθ  τθσ υπθρεςίασ  εντόσ  των ορίων του Διμου  

Αιγάλεω  ςε  περιςςότερα  του ενόσ  ςθμεία  με κατάλλθλο μεταφορικό μζςο ,ευκφνθσ  

του προμθκευτι. 

Χρόνοσ  παράδοςθσ : εντόσ  τριϊν θμερολογιακϊν  θμερϊν  από τθν εκάςτοτε  

παραγγελία ο προμθκευτισ κα πρζπει να δφναται να εκτελεί  τμθματικζσ  παραδόςεισ  

με βάςθ τισ πραγματικζσ  ανάγκεσ  των υπθρεςιϊν . 
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Διαχείριςθ : ςφμφωνα  με ΥΑ Α2 -861  Κανόνεσ διακίνθςθσ και εμπορίασ  προϊόντων  και 

παροχισ  υπθρεςιϊν  ( ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ ) ΦΕΚ Β2044 ,22-08-2013 , Κϊδικα Τροφίμων  Ροτϊν  

όπωσ  ζχει εκδοκεί με  ευκφνθ  τθσ  Διεφκυνςθσ  Τροφίμων  του ΓΚΧ , εφαρμογι  

ςυςτιματοσ   HACCP (  ΦΕΚ Β' 1219/04-10-2000 &  ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52 ) για  τθν 

αλυςίδα εφοδιαςμοφ  ( από τον παραγωγό ζωσ  τον αποδζκτθ )  εκτόσ  αν εξαιρείται  τθσ  

υποχρζωςθσ  ( κα πρζπει να το αποδεικνφει ) θ ςυντιρθςθ  και  θ  διακίνθςθ του κα 

τθρεί  τισ  διατάξεισ  του Ρ.Δ,203/1998, και  τισ  οδθγίεσ  του ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ  

τροφίμων , κα μεταφζρεται και  κα παραδίδεται  υποχρεωτικά  με  ειδικό  όχθμα-ψυγείο 

. 

Χϊρα-τόποσ  προζλευςθσ :δθλϊνεται  από  το ςυμμετζχοντα ,κα  αναγράφεται και ςτα 

ζγγραφα ( δελτία αποςτολισ  ) τα  οποία  κα ςυνοδεφςουν τθν εκάςτοτε  υπό παράδοςθ 

ποςότθτα . 

Ραραγωγόσ : κα  δθλϊνεται  ο παραγωγόσ  του υπό  προμικεια  είδουσ , ο τόποσ  

εγκατάςταςθσ του και κάκε ςτοιχείο  που τον αφορά ςχετικά  με πιςτοποιιςεισ  

διαςφάλιςθσ  ποιότθτασ που τον αφοροφν . 

 

ΜΟΣΧΑΙΣΙΟ ΚΕΑΣ 

• Να  προζρχεται  από  το  ηϊο  που αποδεδειγμζνα  ζχει  εκτραφεί και  ςφαγιαςτεί 

ςε ςφαγεία που λειτουργοφν νόμιμα ,να ζχει υποςτεί κτθνιατρικό ζλεγχο, να 

φζρει τισ προβλεπόμενεσ ςφραγίδεσ του κτθνιατρικοφ-υγειονομικοφ ελζγχου 

κακϊσ και όλα τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά που να επιβεβαιϊνουν τθν 

προζλευςι του 

• Να  είναι  κρζασ  Α' Κατθγορίασ, νωπό , άπαχο (ελιά, ποντικόσ ι ςπάλα) από  ηϊο  

θλικίασ  ζωσ 12  μθνϊν , το  οποίο να βρίςκεται ςε καλι  κρεπτικι  κατάςταςθ , 

κόκκινου χρϊματοσ για μοςχάρι , χωρίσ οςμι  και  αίματα  και θ ποςότθτα κα 

ανικει  ςτο ίδιο είδοσ  ηϊου  ι  από ολόκλθρο αν  πρόκειται  για  μικρό  και όχι  

από κομμάτια διαφόρων  ηϊων .Το κρζασ πρζπει να προζρχεται από ηϊο που 

βρίςκεται ςε άριςτθ κρεπτικι και φυςικι κατάςταςθ με εξωτερικό ςτρϊμα λίπουσ 

1-1,5 εκατοςτά .Το είδοσ και θ ποςότθτα κα κακορίηεται από τθν παραγγελία του 

φορζα. 

 

ΚΙΜΑΣ 
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• Κιμάσ  μοςχαρίςιοσ  νωπόσ , από μποφτι  , κρζασ  μοςχάρι άπαχο , ι ςπάλα  ηϊου 

θλικίασ  ζωσ 12 μθνϊν  χωρίσ  κόκκαλο κατάλλθλο να  τεμαχιςτεί . 

• Θ  ςυντιρθςθ  και θ διακίνθςθ  να τθρεί  τισ  διατάξεισ  του ΡΔ203 /98  και τισ 

οδθγίεσ  του ΕΦΕΤ περί  μεταφοράσ  τροφίμων . 

• Θ  μεταφορά  τουσ κα  γίνεται  με αυτοκίνθτα  ψυγεία  κακαρά  και 

απολυμαςμζνα και να πλθροί  όλουσ  τουσ  όρουσ  υγιεινισ . 

• Να  διακζτει  αναγραφόμενθ  εξωτερικά  τθσ  ςυςκευαςίασ  επαρκι  θμερομθνία 

λιξθσ  και προζλευςθ . 

 

ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ ΝΩΡΑ 

• Να  είναι νωπά , κατθγορίασ  Α'  ποιότθτασ , τρυφερά  εφςαρκα  με δζρμα  μαλακό 

– λείο . 

• Να  ζχουν  υποςτεί  αφαίμαξθ , να είναι  πλιρωσ  αποπτερωμζνα  χωρίσ  κεφάλι 

και τα πόδια  να είναι κομμζνα 1cm  πάνω  από τουσ  ταρςοφσ . 

• Το βάροσ  να κυμαίνεται  από 1,800 Kg – 2,00 Kg και να είναι  όςο το δυνατό 

ιςομεγζκθ . 

• Να  είναι απαλλαγμζνα  από όργανα  του πεπτικοφ  ςυςτιματοσ , κακαρά χωρίσ 

ορατό ξζνο ςϊμα ι ακακαρςία. 

• Να είναι  απαλλαγμζνα  από  οποιαδιποτε ξζνθ οςμι , χωρίσ  ορατζσ  κθλίδεσ 

αίματοσ , χωρίσ  ςπαςμζνα κόκαλα  και ςοβαροφσ  μϊλωπεσ . 

• Σε  περίπτωςθ  οποιαςδιποτε  ζνδειξθ ςαλμονζλασ  ζςτω  και ςε ζνα κοτόπουλο ο 

προμθκευτισ  είναι υποχρεωμζνοσ  να αντικαταςτιςει όλα τα κοτόπουλα . 

• Να  υπάρχει  ζνα λεπτό ςτρϊμα  λίπουσ  ςτο ςτικοσ και ςτθν πλάτθ ( ΕΟΚ 

1538/91 άρκρο 6 ) 

• Να  προζρχονται από πτθνοτροφεία και  πτθνοςφαγεία με αρικμό  ζγκριςθσ από 

τθν Κτθνιατρικι  Υπθρεςία και να φζρουν ςφραγίδα  του κτθνιατρικοφ ελζγχου. 

• Θ  ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ  να τθρεί τισ διατάξεισ  του  Ρ.Δ203/98 και τισ 

οδθγίεσ   του  ΕΦΕΤ . 

• Θ  μεταφορά  τουσ  κα  γίνεται  με αυτοκίνθτα  ψυγεία κακαρά και  

απολυμαςμζνα και να  πλθροί  όλουσ  τουσ  όρουσ  τθσ υγιεινισ . 

• Να  τθροφνται  οι  διατάξεισ  του  ΡΔ 203/1998 , του  HACCP , και οι οδθγίεσ  του 

ΕΦΕΤ περί  μεταφοράσ  τροφίμων . 
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• Να  διακζτει  αναγραφόμενθ  εξωτερικά  τθσ ςυςκευαςίασ  επαρκι θμερομθνία 

λιξθσ  και  προζλευςθ . 

 

ΟΜΑΔΑ  2.     ΕΙΔΘ  ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  CPV :15800000-6 

 

Πλα  τα προϊόντα   πρζπει  να φζρουν  ενδείξεισ  όπωσ  ποιοτικι  κατάταξθ , 

κερμοκραςία   κατάψυξθσ , θμερομθνία παραγωγισ  , θμερομθνία λιξθσ  , ονομαςία 

και  κωδικόσ  λειτουργίασ  εταιρίασ παραγωγισ , κακαρό  βάροσ , να  μθν ζχουν 

παράςιτα  ζντομα , ξζνα  ςϊματα  και  οι φυςικοχθμικζσ  τουσ  ιδιότθτεσ  να είναι αυτζσ 

, που ορίηονται  από  τον Κϊδικα  τροφίμων  και  ποτϊν, τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ, 

υγειονομικζσ και κοινοτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και τουσ Κανονιςμοφσ του Υπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τροφίμων. 

Θ ςυςκευαςία να φζρει ςτα ελλθνικά ενδείξεισ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 

11 Κ.Τ.Ρ. περί επιςιμανςθσ. Τα χορθγοφμενα είδθ κα είναι κατά προτίμθςθ ελλθνικισ 

παραγωγισ ι προζλευςθσ Ε.Ε. Για τα  είδθ  που ςυμπεριλαμβάνονται  ςτθν ομάδα  2  

κα αναδειχκεί  ζνασ μειοδότθσ. 

 

Για τθν ομάδα 2 (μόνο για το ελαιόλαδο και τα αυγά): κα προςφζρει  υποχρεωτικά  

κοινι ποςοςτιαία κετικι ζκπτωςθ  επί  τθσ μζςθσ  τιμισ  λιανικισ όπωσ  ανακοινϊνεται  

κάκε φορά από τθν Ρεριφζρεια Αττικισ  για τθν εκάςτοτε  θμζρα παράδοςθσ  των 

αντιςτοίχων ποςοτιτων που παράγγειλε θ υπθρεςία . 

Οι  τιμζσ  που αναφζρονται  ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό  τθσ παράδοςθσ 

προκφπτουν από δελτία τιμϊν  τθσ Ρεριφζρεια  Αττικισ  του ζτουσ  2019 και γίνεται 

χριςθ  τουσ  μόνο  για τθν ςφνταξθ του ενδεικτικοφ  προχπολογιςμοφ  τθσ ομάδασ 

προϊόντων  . 

Τιμι  αναφοράσ : H μζςθ  τιμι  λιανικισ  όπωσ ανακοινϊνεται  από τθν Ρεριφζρεια 

Αττικισ  για τθν εκάςτοτε  θμζρα παράδοςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ . 

Ρροτεινόμενθ τιμι  : Θ προκφπτουςα  με τθν εφαρμογι  ποςοςτιαίασ  κετικισ  ζκπτωςθ  

επί  τθσ  εκάςτοτε  μζςθ  τιμι  λιανικισ  όπωσ  ανακοινϊνεται  από τθν Ρεριφζρεια  

Αττικισ  για τθν θμζρα παράδοςθσ  τθσ  αντίςτοιχθσ  ποςότθτασ . 
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Κριτιριο κατακφρωςθσ : Θ  μεγαλφτερθ  προςφερόμενθ ποςοςτιαία κετικι  ζκπτωςθ  

επί  τθσ  εκάςτοτε μζςθσ τιμισ  λιανικισ  όπωσ ανακοινϊνεται  από τθν Ρεριφζρεια 

Αττικισ για τθν εκάςτοτε θμζρα παράδοςθσ τθσ  αντίςτοιχθσ  ποςότθτασ . 

 

Για τθν ομάδα 2 :   (εκτόσ από το ελαιόλαδο και τα αυγά) το  κριτιριο τελικισ  επιλογισ  

για  τθν  προςφορά  του προμθκευτι κα είναι  θ  χαμθλότερθ τιμι . 

Τιμι  αναφοράσ :  H  τιμι  όπωσ  δίνεται  ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ παροφςθσ. 

Κριτιριο  κατακφρωςθσ :  H   χαμθλότερθ  ςε  τιμι  προςφορά , επί  ςτακερϊν  τιμϊν  

κακ ϋ όλθ  τθ  διάρκεια  ιςχφοσ  τθσ  ςφμβαςθσ  . 

Τόποσ  παράδοςθσ : κακ ' υπόδειξθ  τθσ  υπθρεςίασ  εντόσ  των ορίων  του  Διμου 

Αιγάλεω  ςε  περιςςότερα  ςθμεία  με  κατάλλθλο  μεταφορικό  μζςο , ευκφνθσ  του 

προμθκευτι . 

Χρόνοσ  παράδοςθσ  :  Χρόνοσ  παράδοςθσ : εντόσ ( 3)  τριϊν θμερολογιακϊν θμερϊν  

από τθν  εκάςτοτε παραγγελία  , ο προμθκευτισ   κα  πρζπει  να  δφναται  να  εκτελεί   

τμθματικζσ  παραδόςεισ  βάςθ  των πραγματικϊν  αναγκϊν τθσ  υπθρεςίασ . 

Διαχείριςθ :  ςφμφωνα   με  τθν  Υ.Α  Α2-861  κανόνεσ   διακίνθςθσ και εμπορίασ  

προϊόντων  και  παροχισ  υπθρεςιϊν  ( ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ ) ΦΕΚ  Β2044,22-08-2013 , Κϊδικα  

Τροφίμων  Ροτϊν  όπωσ  ζχει εκδοκεί  με ευκφνθ  τθσ  Διεφκυνςθσ  Τροφίμων  του  ΓΧΚ , 

εφαρμογι  ςυςτιματοσ  HACCP  (  ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000  &  ΔΕΛΤΙΟ  ΕΕ4 /2003  1.4.52  

)  για τθν αλυςίδα   εφοδιαςμοφ  ( από  τον παραγωγό  ζωσ  τον αποδζκτθ ) εκτόσ  αν  

εξαιρείται  τθσ  υποχρζωςθσ   ( κα πρζπει να  το αποδεικνφει  ) θ  ςυντιρθςθ και θ  

διακίνθςθ  του  κα τθρεί  τισ  διατάξεισ  του  Ρ.Δ.203/1998, και τισ οδθγίεσ  του ΕΦΕΤ  

περί μεταφοράσ  τροφίμων ,κα μεταφζρεται και κα παραδίδεται υποχρεωτικά  με  ειδικό 

όχθμα. 

Τόποσ προζλευςθσ -Ραραγωγόσ : ο τόποσ  προζλευςθσ  δθλϊνεται  από το 

ςυμμετζχοντα , κα  αναγράφεται  και ςτα ζγγραφα  ( δελτία -αποςτολισ  ) τα οποία  κα 

ςυνοδεφουν  τθν εκάςτοτε  υπό παράδοςθ ποςότθτα , ο παραγωγόσ  δθλϊνεται  από τον 

ςυμμετζχοντα  τθσ  προςφοράσ  επιςυνάπτοντασ  τα ζγγραφα που  πιςτοποιοφν  τον 

παραγωγό  και το προϊόν . 

Ζξτρα παρκζνο Ελαιόλαδο 

• Το  ελαιόλαδο πρζπει  να είναι  ζξτρα  παρκζνο  οξφτθτασ  0-1 %  ςε ςυςκευαςία 

πζντε ( 5 ) λίτρων και να πλθροί  τουσ  όρουσ  Αγορανομικϊν διατάξεων . 
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• Να  παράγεται  και  να ςυςκευάηεται , ςε  δοχεία ςυςκευαςίασ πζντε ( 5 ) λίτρων , 

εγκεκριμζνθ για διατιρθςθ  τροφίμων , ςτθν οποία  κα αναφζρονται θ ονομαςία , 

θ κατθγορία , το κακαρό βάροσ , ο παραςκευαςτισ  ι  ςυςκευαςτισ , ο αρικμόσ 

παρτίδασ , θ θμερομθνία ελάχιςτθσ  διατθρθςιμότθτασ . 

• Να προζρχονται  από  παραςκευαςτιρια  , που να παρζχουν  βεβαίωςθ  ότι 

εφαρμόηεται  το ςφςτθμα  HACCP . 

• Οι  φυςικζσ   και χθμικζσ  ςτακερζσ  του ελαιόλαδου  κα είναι ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ  του κϊδικα  τροφίμων  και  ποτϊν  και  αντικειμζνων κοινισ  χριςεωσ  με 

τισ  ιςχφουςεσ  κοινοτικζσ  και  υγειονομικζσ  διατάξεισ  κακϊσ  και τουσ 

κανονιςμοφσ    του  Υπουργείου  Αγροτικισ  Ανάπτυξθσ  και  τροφίμων . 

 

Ραρκζνο Ελαιόλαδο 

 Ραρκζνο ελαιόλαδο ,οξφτθτασ μικρότερθσ του 2% παραςκευαςμζνο και 

τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ. 

 Δοχείο κατάλλθλο, χωρθτικότθτασ 1 λίτρου ,επί τθσ ςυςκευαςίασ κα 

αναγράφονται το ςφνολο των ςτοιχείων τα οποία πιςτοποιοφν τον παραγωγό και 

το προϊόν. 

 

Αραβοςιτζλαιο ι Θλιζλαιο 

 Να είναι φυτικό ζλαιο που εξάγεται από τουσ κόκκουσ του καλαμποκιοφ (αραβο-

ςίτου) ι από τον θλίανκο .Να προζρχεται από τυποποιθτιρια και παραςκευα-

ςτιρια, που να παρζχουν βεβαίωςθ ότι εφαρμόηεται το ςφςτθμα HACCP.Το 

προιόν κα πρζπει να πλθρεί τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

Να είναι ςυςκευαςμζνο ςε φιάλεσ 1 lt. 

 

 

Αυγά 

• Να  είναι αυγά θμζρασ  Α  ποιότθτασ  και  να  αναγράφεται  θ θμερομθνία 

παραγωγισ τουσ πάνω ςε κάκε αυγό , βάρουσ  53-63 γραμ. και  άνω . 

• Ωοςκοπθμζνα  , από ελεγμζνο ωοςκόπιο . 

• Να παραδίδονται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςία με ατομικά  χωρίςματα . 
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Ηυμαρικά 

• Πλα   τα  ηυμαρικά (κρικαράκι, μακαρόνια για παςτίτςιο Νο 2 , μακαρονάκι κοφτό 

,μακαρόνια Νο 6 ,χυλοπίτεσ, τραχανάσ) να  είναι   Α  ποιότθτασ , παραςκευαςμζνα 

από ςιμιγδάλι πλοφςιο ςε γλουτζνθ ι άλευρο ολικισ άλεςθσ μακαρονοποιίασ από 

ςκλθρό ςίτο και νερό χωρίσ ηφμθ, ξθραινόμενα εντόσ ειδικϊν καλάμων με ελαφρά 

κζρμανςθ ι ςτον αζρα χωρίσ ψιςιμο, να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 

άρκρου 115 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και 

υγειονομικζσ διατάξεισ 

• Θα  παραδίδονται  ςυςκευαςμζνα  ςε  αεροςτεγείσ  φακζλουσ  κακαροφ βάρουσ  

500gr ,   με αναγραφόμενθ θμερομθνία  λιξθσ , με προδιαγραφζσ  ςφμφωνα  με  

τουσ  όρουσ  του  άρκρου 115  του κϊδικα Τροφίμων και ποτϊν  και τισ ιςχφουςεσ  

κοινοτικζσ διατάξεισ  . 

• Να  τθροφν  τισ  αγορανομικζσ  διατάξεισ . 

 

Πςπρια (φακζσ- φαςόλια - ρεβφκια) 

• Να  είναι φυςικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ κατά προτίμθςθ εγχϊριασ 

ςυςκευαςίασ, βραςτερότθτασ και γεφςθσ, φετινισ ςοδιάσ, ϊριμα, φυςιολογικοφ 

χρϊματοσ, ςτιλπνά, μθ ςυρρικνωμζνα και με ομοιόμορφθ εμφάνιςθ, 

απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, απεντομωμζνα  με φυςικζσ οικολογικζσ ουςίεσ 

ακίνδυνεσ για τον άνκρωπο, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ 

παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ 

οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ.  Θα πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ που αναφζρονται 

ςτο άρκρο 121 του Κ.Τ.Ρ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

Να  είναι  ςυςκευαςμζνα  ςε  ςυςκευαςίεσ  500 γραμμαρίων  και εξωτερικά τθσ 

ςυςκευαςίασ να αναγράφονται θ προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ που κα 

απζχει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ ,. 

 

φηι (καρολίνα-τφπου μπόνετ-τφπου γλαςςζ) 

 Το προϊόν να είναι Αϋ ποιότθτασ κατά προτίμθςθ εγχϊριο και να πλθροί τουσ 

όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 101 του Κ.Τ.Ρ και τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και 
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υγειονομικζσ διατάξεισ.  Θα πρζπει να παραδίδονται ςυςκευαςμζνα ςε 

αεροςτεγείσ φακζλουσ κακαροφ βάρουσ 500 γρ.  Θα είναι φυςικά προϊόντα 

υψθλισ ποιότθτασ, βραςτερότθτασ και γεφςθσ, φετινισ ςοδιάσ, φυςιολογικοφ 

χρϊματοσ, με ομοιόμορφθ  εμφάνιςθ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, 

απεντομωμζνα  με φυςικζσ οικολογικζσ ουςίεσ ακίνδυνεσ για τον άνκρωπο, με 

ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και 

του  ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. Εξωτερικά τθσ 

ςυςκευαςίασ να αναγράφονται θ προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ που κα 

απζχει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ.   

 

Μζλι 

• Μζλι Ανκζων ι Θυμαρίςιο:  Θα πρζπει να είναι  αγνό, φυςικό, ανεπεξζργαςτο 

προϊόν, χωρίσ προςμίξεισ άλλθσ γλυκαντικισ φλθσ ι ουςίασ και ςυντθρθτικά.  Να 

πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 67 του Κ.Τ.Ρ και αντικειμζνων 

κοινισ χριςθσ και τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και υγειονομικζσ και κτθνιατρικζσ 

διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε  γυάλινα  βάηα   χωρθτικότθτασ  1000 gr. Εξωτερικά 

τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θ θμερομθνία 

λιξθσ, θ οποία κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ. 

Δεν πρζπει να παρουςιάηει αςυνικιςτθ ηφμωςθ, θ οξφτθτα του δεν πρζπει να ζχει 

τροποποιθκεί τεχνθτϊσ και δεν πρζπει να ζχει κερμανκεί με τρόπο που να 

ςυνεπάγεται τθν καταςτροφι ι τθ ςθμαντικι αδρανοποίθςθ των φυςικϊν 

ενηφμων.  

 

Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ-τφπου φαρίνα) 

 Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ  από ςιτάρι λευκό αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο 

από μικροοργανιςμοφσ, να μθν είναι υγροποιθμζνο ι ςβολιαςμζνο και να μθν 

ζχει καμία μυρωδιά,  ςυςκευαςμζνο ςε τυποποιθμζνθ, κατάλλθλθ χάρτινθ   ςα-

κοφλα,  βάρουσ ενόσ κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα 

ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ, θ οποία κα απζχει τουλάχι-

ςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ.   
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 Αλεφρι τφπου φαρίνα: Αλεφρι που φουςκϊνει μόνο του, αρίςτθσ ποιότθτασ, ςυ-

ςκευαςμζνο ςε τυποποιθμζνθ, κατάλλθλθ χάρτινθ ςακοφλα, βάρουσ 500 γραμ-

μαρίων. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζ-

λευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ, θ οποία κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν 

θμερομθνία παράδοςθσ.   

 

Τοματοχυμόσ 

• Τοματοχυμόσ  ςυμπυκνωμζνοσ ςε  χάρτινθ  ςυςκευαςία 500γρ , με  

αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ  κατθγορίασ  Α ϋ , παντοπωλείου . 

 

Ηάχαρθ 

 Ηάχαρθ λευκι , κρυςταλλικι , να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρ-

κρο 63 του Κ.Τ.Ρ και τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. Θ ηά-

χαρθ κα πρζπει να είναι φυςικό προϊόν, ςε ςυςκευαςία 1 κιλοφ και ζνδειξθ του 

διεκνοφσ ςιματοσ ηάχαρθσ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται θ 

προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ που κα απζχει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ από 

τθν θμερομθνία παράδοςθσ.  

 

Ηάχαρθ άχνθ 

 Ηάχαρθ άχνθ : Να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 63 του Κ.Τ.Ρ. 

και τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. Να διατίκενται ςε ςυ-

ςκευαςία των 500 γρ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται θ προζλευ-

ςθ και θ θμερομθνία λιξθσ που κα απζχει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ από τθν θμερο-

μθνία παράδοςθσ.  

 

Μαρμελάδα ( διάφορεσ γεφςεισ ) 

Μαρμελάδα κατά προτίμθςθ ελλθνικισ παραγωγισ, εξαιρετικισ ποιότθτασ,  500 gr ςε  

γυάλινο  βάηο  καταςκευαςμζνθ  με  εντελϊσ φυςικό τρόπο , από ολόκλθρα  κομμάτια  

φροφτων , χωρίσ  τθν προςκικθ  τεχνθτϊν χρωμάτων , χωρίσ  ςιρόπι  γλυκόηθσ , υψθλισ  

περιεκτικότθτασ  ςε   φρουκτόηθ ι άλλα ςυντθρθτικά . Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 

αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ που κα απζχει ζνα 
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τουλάχιςτον ζτοσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ.   

 

Φφλλο ςφολιάτασ 

• Φφλλο ςφολιάτασ 800 gr , κατεψυγμζνο ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία 

ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςυςτατικά προζλευςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ. 

 

Γαλοποφλα  βραςτι 

• Γαλοποφλα  βραςτι  ςε  φζτεσ με  0-2 % λιπαρά  1000 gr χωρίσ  γλουτζνθ  ςε 

αεροςτεγι ςυςκευαςία  με αναγραφόμενθ θμερομθνία λιξθσ . 

 

 

Χυμόσ  φροφτων (ανάμεικτοσ) 

• ωσ χυμόσ φροφτων ορίηεται το ηυμϊςιμο αλλά μθ ηυμωκζν προϊόν που 

λαμβάνεται από υγιι και ϊριμα φροφτα, ενόσ ι πολλϊν ειδϊν, με μθχανικζσ 

μεκόδουσ λιψθσ και ζχει το χρϊμα, το άρωμα και τθ χαρακτθριςτικι γεφςθ των 

χυμϊν των φροφτων από τα οποία προζρχεται. Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ 

των προϊόντων πρζπει να είναι άμεμπτοι και να μθν παρζχουν ενδείξεισ 

χρθςιμοποιιςεωσ μειονεκτικϊν πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ. Γενικά 

ιςχφει ότι αναφζρεται ςτο άρκρο 126 και 127 του Κ.Τ.Ρ και τισ ιςχφουςεσ 

κοινοτικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ.  Θα διατίκεται ςε χάρτινθ ςυςκευαςία 

(tetraPak και tetraBrik) ςε άριςτθ  κατάςταςθ  με  αναγραφόμενεσ   προδιαγραφζσ 

, πρόςφατθσ παραγωγισ , του 1 λίτρου.   

Φαρίν Λακτζ 

 Άριςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία εμπορί-

ου περιεκτικότθτασ 300 gr που κα αναγράφεται ο παραγωγόσ, θμερομθνία λιξθσ 

κακϊσ και θ διατροφικι αξία του προϊόντοσ . 

 

Τςάι του βουνοφ 

• Να  είναι  χωρίσ προςκικθ αρωμάτων  ςε ςυςκευαςία των 50 gr  και να 

αναγράφεται ςε  αυτιν  ο παραγωγόσ  , ο υπεφκυνοσ  για τθν κυκλοφορία του , το 

ςφνολο των ςτοιχείων  που πιςτοποιοφν το προϊόν και θ θμερομθνία λιξθσ του . 
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Άρτυμα  λεμόνι 

• Φιάλθ  περιεκτικότθτασ  ζωσ  380 ml.  , ςυςκευαςία  εμπορίου . 

 

Βοφτυρο μαργαρίνθ 

 Μαργαρίνθ τφπου soft: (λιπαρι φλθ για επάλειψθ 70%) .Θα διατίκεται ςε κεςζ, 

να πλθροί τουσ όρουσ του άρκρου 78 του κϊδικα τροφίμων και ποτϊν και 

αντικειμζνων κοινισ χριςθσ και τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και υγειονομικζσ 

διατάξεισ. Θα διατίκεται υπό ψφξθ ςε ςυςκευαςία 500 γρ..  Οι ςυςκευαςίεσ 

πρζπει να είναι εγκεκριμζνεσ για διατιρθςθ τροφίμων, με ζνδειξθ τθσ 

θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και του  ςυςτιματοσ 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ.  Θ μαργαρίνθ τφπου soft, κα 

πρζπει να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά ζλαια, εμπλουτιςμζνο με 

βιταμίνεσ Α και D, κατάλλθλο για άλειμμα και για τθν παραςκευι γλυκϊν και 

φαγθτϊν. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ 

προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ που κα απζχει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ από τθν 

θμερομθνία παράδοςθσ.   

 

Κακάο, Σκόνθ μαγειρικισ  κορν φλάουερ, Σκόνθ μαγειρικισ μπζκιν πάουντερ ,Κρζμα 

Άνκοσ αραβοςίτου ( βανίλια ),Μαγιά  ξθρι ,Σιμιγδάλι ,Ηελζ, Βανίλια  άρωμα 

,Φρυγανιά τρίμμα, Σόδα μαγειρικι  

 Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογι-

ςμό. Να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ 

κοινοτικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγρά-

φονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ που κα απζχει ζνα 

τουλάχιςτον ζτοσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ.   

 

Δθμθτριακά – Νιφάδεσ καλαμποκιοφ 

• Τα Δθμθτριακά  ςε χάρτινθ ςυςκευαςία των 500 gr 
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 Δε κα περιζχουν  χρωςτικζσ  ουςίεσ  και εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγρά-

φονται τα ςυςτατικά, ςφνκεςθ  του προϊόντοσ  , περιεκτικότθτασ ςε βιταμίνεσ ,θ 

προζλευςθ και θ θμερομθνία λιξθσ που κα απζχει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ από 

τθν θμερομθνία παράδοςθσ.  

 

Μπιςκότα τφπου Ρτι-Μπερ 

• Τετράγωνα μπιςκότα πλοφςια  ςε πρωτεΐνεσ , υδατάνκρακεσ και  φυτικζσ ίνεσ , ςε 

κατάλλθλθ  ςυςκευαςία των 225gr . 

• Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θ 

θμερομθνία λιξθσ, θ οποία κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία 

παράδοςθσ.   

 

Μπιςκότα τφπου Μιράντα 

• Να  είναι ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία  των 250 γραμμαρίων 

• Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θ 

θμερομθνία λιξθσ, θ οποία κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία 

παράδοςθσ.   

 

Ξφδι 

 Να προζρχεται μόνο από οξικι ηφμωςθ του κραςιοφ από χλωρά ςταφφλια ι από 

ξερι ςταφίδα και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 39 του 

Κ.Τ.Ρ και τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. Θ ςυςκευαςία να 

φζρει ςτα ελλθνικά ενδείξεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 10 και 11 

Κ.Τ.Ρ περί επιςιμανςθσ. Θα διατίκενται ςε ςυςκευαςία των 400 ml ςε πλαςτικι 

φιάλθ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται θ προζλευςθ και θ θμερο-

μθνία λιξθσ που κα απζχει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ από τθν θμερομθνία παράδο-

ςθσ.  

 

 

Αλάτι 
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• Το  αλάτι  κα πρζπει  να είναι ψιλό , καλαςςινό , ιωδιοφχο , κακαρό , λευκό , 

γυαλιςτερό , αναλλοίωτο με περιεκτικότθτα ςε  ΝaCL  τουλάχιςτον 95%. 

• Να  μθν περιζχει  ξζνεσ  φλεσ , να μθν  εμφανίηει οποιαδιποτε  οςμι και να μθν 

περιζχει πρόςκετεσ  χρωςτικζσ  ουςίεσ  . 

• Θα  πρζπει  να  διατίκεται  ςε ςακουλάκι εγκεκριμζνο για τρόφιμα και να ζχει 

κακαρό βάροσ 1000 γραμ,  με  θμερομθνία  λιξθσ κατανάλωςθσ. 

 

Μπαχαρικά (Κανζλα ςκόνθ και  ξφλο, Γαρφφαλο ολόκλθρο, Κφμινο ςκόνθ, Ριπζρι, 

ίγανθ ,Δυόςμοσ, Δαφνόφυλλα, Μοςχοκάρυδο, Μπαχάρι  τριμμζνο,) όχι χφμα. 

 Να πλθροφν τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 42 του Κ.Τ.Ρ και τισ ιςχφ-

ουςεσ κοινοτικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. Θ ςυςκευαςία ςφμφωνα με αυτι 

που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Θ θμερομθνία λιξθσ κα απζ-

χει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ.  

 

Καραμζλεσ 

 Σε ςυςκευαςία 1 κιλοφ τφπου  gel. 

Αμφγδαλα  

 Ανάλατα, χωρίσ κζλυφοσ , αρίςτθσ ποιότθτασ ,φρζςκα, ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία 

των 240-250  gr  με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθν προζλευςθ & τθν θμ/νία λιξθσ. 

Καρφδια 

 Χωρίσ κζλυφοσ ,ψίχα, αρίςτθσ ποιότθτασ, φρζςκα, ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία των 

250  gr  με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθν προζλευςθ & τθν θμ/νία λιξθσ. 

Κουβερτοφρα 

 Με κακάο  από 65-85% , , αρίςτθσ ποιότθτασ ,τυποποιθμζνθ ςε ςυςκευαςία 

τριϊν τεμαχίων  ςφνολο 375 gr με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθν προζλευςθ & 

τθν θμ/νία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου ,αποδεδειγμζνα ευρείασ 

κατανάλωςθσ. 
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Βαφι αυγϊν 

Να είναι ςε φακελλάκια των 25 gr (ενδεικτικά) και ςε επιλογι διαφόρων χρωμάτων 
 

Βοφτυρο Γάλακτοσ 

 Το νωπό βοφτυρο κα παραςκευάηεται από 100% αγελαδινό γάλα, με άριςτθ γεφ-

ςθ και ποιότθτα. Θα είναι ανάλατο και κα φζρει προςτατευτικό περιτφλιγμα ζνα-

ντι δυςμενϊν εξωτερικϊν επιδράςεων και ςε ςυςκευαςία όχι μικρότερθ των 250 

γρ. Θα ζχει περιεκτικότθτα ςε γαλακτικι λιπαρι φλθ ίςθ ι μεγαλφτερθ από 80% 

και μικρότερθ από 90% , μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε νερό 16% και ςε ξθρι μθ λι-

παρι γαλακτικι φλθ 2%. 

 

ΟΜΑΔΑ  3.  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΡΟΙΟΝΤΑ CPV:15500000-3 

 

Για  τα  είδθ   που  ςυμπεριλαμβάνονται  ςτθν  ομάδα  3  κα αναδειχκεί  ζνασ 

μειοδότθσ , με κριτιριο επιλογισ  τθν προςφορά  του  προμθκευτι  με τθν χαμθλότερθ 

τιμι. 

Τιμι  αναφοράσ :  H  τιμι  όπωσ  δίνεται ςτον  ενδεικτικό  προχπολογιςμό τθσ  

παροφςθσ. 

Κριτιριο  κατακφρωςθσ : θ χαμθλότερθ  ςε  τιμι προςφορά  , επί ςτακερϊν  τιμϊν  κακ' 

όλθ  τθ  διάρκεια  τθσ   ιςχφοσ  ςφμβαςθσ . 

Συςκευαςία :  κατάλλθλθ  για  τθ μεταφορά  και τθ διατιρθςθ , προτείνεται  από  τον 

ςυμμετζχοντα  , επί  τθσ  ςυςκευαςίασ  κα αναγράφονται  το  ςφνολο των  ςτοιχείων  τα 

οποία πιςτοποιοφν  τον παραγωγό  και το προϊόν . 

Χρόνοσ  παράδοςθσ  : εντόσ  τριϊν θμερολογιακϊν θμερϊν  από τθν  εκάςτοτε 

παραγγελία  , ο προμθκευτισ   κα  πρζπει  να  δφναται  να  εκτελεί   τμθματικζσ  

παραδόςεισ  βάςθ  των πραγματικϊν  αναγκϊν των  υπθρεςιϊν . 

Τόποσ παράδοςθσ: κακ υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ εντόσ των ορίων του Διμου Αιγάλεω ςε 

περιςςότερα του ενόσ ςθμεία με κατάλλθλο μεταφορικό μζςο ευκφνθσ του προμθκευτι. 

Διαχείριςθ :  ςφμφωνα   με  τθν  Υ.Α  Α2-861  κανόνεσ   διακίνθςθσ και εμπορίασ  

προϊόντων  και  παροχισ  υπθρεςιϊν  ( ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ ) ΦΕΚ  Β2044,22-08-2013 , Κϊδικα  

Τροφίμων  Ροτϊν  όπωσ  ζχει εκδοκεί  με ευκφνθ  τθσ  Διεφκυνςθσ  Τροφίμων  του  ΓΧΚ , 

εφαρμογι  ςυςτιματοσ  HACCP  (  ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000  &  ΔΕΛΤΙΟ  ΕΕ4 /2003  1.4.52  
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)  για τθν αλυςίδα   εφοδιαςμοφ  ( από  τον παραγωγό  ζωσ  τον αποδζκτθ ) εκτόσ  αν  

εξαιρείται  τθσ  υποχρζωςθσ   ( κα πρζπει να  το αποδεικνφει  ) θ  ςυντιρθςθ και θ  

διακίνθςθ  του  κα τθρεί  τισ  διατάξεισ  του  Ρ.Δ.203/1998, και τισ οδθγίεσ  του ΕΦΕΤ  

περί μεταφοράσ  τροφίμων ,κα μεταφζρεται και κα παραδίδεται υποχρεωτικά  με  ειδικό 

όχθμα -ψυγείο . 

Τόποσ  προζλευςθσ - παραγωγόσ : ο τόποσ προζλευςθσ δθλϊνεται  από το ςυμμετζχοντα 

, κα  αναγράφεται  και ςτα ζγγραφα  ( δελτία -αποςτολισ  ) τα οποία  κα ςυνοδεφουν  

τθν εκάςτοτε  υπό παράδοςθ ποςότθτα , ο παραγωγόσ  δθλϊνεται  από τον 

ςυμμετζχοντα  τθσ  προςφοράσ  επιςυνάπτοντασ τα ζγγραφα που  πιςτοποιοφν  τον 

παραγωγό  και το προϊόν . 

 

Τυριά-φζτα 

 Να  είναι  φζτα εγχϊρια,  Α’ ποιότθτασ από πρόβειο, αγελαδινό ι κατςικίςιο γά-

λα κατθγορία προζλευςθσ ΡΟΡ ςφμφωνα με ΥΑ313027/14-1- 1994/ΦΕΚ Β 8/11-

1-1994 και ΥΑ379115/19-72000/ΦΕΚ Β 949/31-7-2000 και Καν. (ΕΟΚ) α-

ρικ.1107/1996 L 148/21.06.96 ) και Καν. (ΕΚ) αρικ.1509/2000 (L 174/13.07.00). 

Συςκευαςία: κατάλλθλθ για τθ μεταφορά, πλαςτικό δοχείο, βάροσ περιεχόμενου 

ενόσ (1) κιλοφ, και κα πρζπει να ςυντθρείται ςε άλμθ εντόσ του δοχείου. Επί τθσ 

ςυςκευαςίασ κα αναγράφονται το ςφνολο των ςτοιχείων τα οποία πιςτοποιοφν 

τον παραγωγό και το προϊόν, απαλλαγμζνθ από τρίματα, ςκλθρι όχι πολφ αλ-

μυρι. Στθ ςυςκευαςία να αναφζρονται υποχρεωτικά οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: α) 

ΦΕΤΑ, β) Ρροςτατευόμενθ ονομαςία προζλευςθσ (ΡΟΡ), γ) Τυρί, δ) Θ επωνυμία 

και θ ζδρα του παραγωγοφ - ςυςκευαςτι, ε) Το βάροσ του περιεχομζνου, ςτ) Θ 

θμερομθνία παραγωγισ, η) Στοιχεία ελζγχου που αναλφονται ωσ εξισ: 1) Τα δφο 

πρϊτα γράμματα τθσ ονομαςίασ προζλευςθσ : ΦΕ, 2) Ο αφξοντασ αρικμόσ του 

τφπου ςυςκευαςίασ, 3) Θμερομθνία παραγωγισ. Ραράδειγμα: (ΦΕ-1650-

20.12.94). Το τυρί να προζρχεται από εγκατάςταςθ που κα ζχει αρικμό ι κωδικό 

ζγκριςθσ Κτθνιατρικισ Υπθρεςίασ. Αποκλείονται τα τρίμματα.  

 

Τυριά  καςζρι, θμίςκλθρο , κεφαλοτφρι ,τυρί κίτρινο για τοςτ κ.λ.π 
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• Να  είναι τυριά  Αϋ  ποιότθτασ , με αναγραφόμενθ  ςτθν ςυςκευαςία Ελλθνικι 

προζλευςθ  και  θ εταιρία που προζρχεται , κακϊσ  τθν θμερομθνία παραγωγισ  

και τισ προδιαγραφζσ  ςε  ςυςκευαςίεσ  του 1 Kg . 

• Να  ζχουν  πλιρθ  και  επιτυχθμζνθ  ωρίμανςθ , απαλλαγμζνα  αντικανονικϊν 

οςμϊν και γεφςεων  με  τθν  χαρακτθριςτικι  γεφςθ  ενόσ  εκάςτου , να  μθν 

παρουςιάηουν  αλλοιϊςεισ  υφισ  και χρϊματοσ  και να προζρχονται από 

εγκατάςταςθ  που να ζχει  αρικμό  και κωδικό  ζγκριςθσ  Κτθνιατρικισ Υπθρεςίασ . 

•  Να πλθροφν τισ μικροβιολογικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ ορίηονται ςτα Ρ.Δ. 56/95 

και 119/97. Ο χθμικόσ κακϊσ και ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ των μικροβιολογικϊν 

προδιαγραφϊν κα είναι δεςμευτικόσ. Θ ςυςκευαςία κα είναι ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό 

φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για 

τουσ χϊρουσ παραγωγισ, επεξεργαςίασ και εμπορίασ των χορθγοφμενων ειδϊν 

(αποκικευςθσ και διακίνθςθσ) από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. Σε 

περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι παραγωγόσ, πρζπει να προςκομίςει 

πιςτοποιθτικό φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ HACCP του 

παραγωγοφ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 

 

Γιαοφρτια 

Γιαοφρτι  ςτραγγιςτό από φρζςκο παςτεριωμζνο αγελαδινό  γάλα με 10% λιπαρά  ςε 

ςυςκευαςία  200 γρ ,ςε ςφραγιςμζνο πλαςτικό κεςεδάκι,  από παραγωγικζσ μονάδεσ 

που λειτουργοφν  βάςθ του ςυςτιματοσ  HACCP. Να είναι ςυμπαγζσ, όχι πορϊδεσ και με 

κρεμϊδθ υφι ,το οποίο να προκφπτει μετά από πιξθ αποκλειςτικά και μόνο νωποφ 

γάλακτοσ τθσ αντίςτοιχθσ προσ τθν ονομαςία φφςθσ και προζλευςθσ, με τθν επίδραςθ 

καλλιζργειασ ηφμθσ που προκαλεί ειδικι για αυτό ηφμωςθ.  Θα διακινείται ςε ςυνκικεσ 

ψφξθσ όπωσ ορίηεται ςτον Κ.Τ.Ρ και τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και κτθνιατρικζσ 

διατάξεισ 

 

Γάλα – εβαπορζ 

• Συμπυκνωμζνο γάλα πλιρεσ, αρίςτθσ ποιότθτασ,  του οποίου  θ κατά  βάροσ 

περιεκτικότθτα  ςε λιπαρά να  είναι τουλάχιςτον 7,5% και ςε  ολικό  ςτερεό  

υπόλειμμα  γάλακτοσ  τουλάχιςτον 25% .Γενικά  να ιςχφει ότι αναφζρεται  ςτο 
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άρκρο 80 του Κ.Τ.Ρ   και  να πλθροί  τισ  ιςχφουςεσ   Κοινοτικζσ και  Υγειονομικζσ  

Διατάξεισ . Θα  διατίκεται  ςε ςυςκευαςία  κακαροφ  βάρουσ 410 γρ . ςε  με 

μεταλλικά  κουτιά και με εφκολο άνοιγμα ( easy  open ) . 

• Να   αναγράφονται   ςτθ  ςυςκευαςία  οδθγίεσ  για τον τρόπο αναςφςταςθσ  ι 

αραίωςθσ , όπωσ  επίςθσ  θ  θμερομθνία λιξθσ  του προϊόντοσ  και οι 

εκατοςτιαίεσ περιεκτικότθτεσ  κρεπτικϊν  ςυςτατικϊν  του προϊόντοσ . 

• Θ  ςυςκευαςία  πρζπει να πλθροί  τουσ  όρουσ  υγιεινισ .Πλεσ   οι  διεργαςίεσ 

ςχετικά με τθν παραγωγι  και ςυςκευαςία του να ζχουν  γίνει  ςφμφωνα  με τθν 

οδθγία  02/46  ΕΕ . 

 

 

Φρζςκο Γάλα 

• Το γάλα πρζπει να είναι φρζςκο, παςτεριωμζνο και ομογενοποιθμζνο ςφμφωνα 

με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του Ρ.Δ.56/95 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ρ.Δ. 

252/2002 ΦΕΚ Α’ 224 και του Κϊδικα Τροφίμων. Θα πρζπει να είναι ςε 

ςυςκευαςία του 1λίτρου κατάλλθλθσ για τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία ςτθ 

χριςθ, διάρκειασ 7 θμερϊν. 

• Να μθν περιζχει πρόςκετεσ χρωςτικζσ ουςίεσ και ςυντθρθτικά τφπου Ε. 

• Να ζχει υποβλθκεί ςε επεξεργαςία που περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ  ςε υψθλι 

κερμοκραςία για μικρό χρονικό διάςτθμα(τουλάχιςτον 71,7°C για 15sec ι 

ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ) ι ςε διαδικαςία παςτερίωςθσ που χρθςιμοποιεί 

διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρόνου και κερμοκραςίασ για τθν επίτευξθ 

ιςοδφναμου αποτελζςματοσ. 

• Να παρουςιάηει αρνθτικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία φωςματάςθσ και κετικι 

αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία υπεροξειδάςθσ. 

• Αμζςωσ μετά τθν παςτερίωςθ να ψφχεται το ςυντομότερο δυνατόν, ςε 

κερμοκραςία που δεν κα υπερβαίνει του 6° C . 

• Να περιζχει λίποσ 3,5%, με ειδικό βάροσ ςτουσ 20°C 1028g/l και το ςτερεό 

υπόλειμμα χωρίσ λίποσ (Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. 

• Το γάλα πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον 2,9% πρωτεϊνικϊν ουςιϊν, 

διαπιςτοφμενο ςε γάλα με 3,5% λιπαρισ ουςίασ. 
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• Θ ςυςκευαςία τουσ γάλακτοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ υγιεινισ. Δεν πρζπει 

να απελευκερϊνει ποςότθτα ςτοιχείων ςτο γάλα που κα ιταν δυνατόν να κζςει 

ςε κίνδυνο τθν ανκρϊπινθ υγεία ι να αλλοιϊςει τθ ςφςταςθ του γάλακτοσ. 

• Στθ ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ “παςτεριωμζνο γάλα”, το 

ςιμα καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ, κακϊσ και θ διάρκεια κερμοκραςίασ, 

ςυντιρθςθσ. 

• Θ αναγραφόμενθ ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία παραγωγισ κα πρζπει να είναι 

ίδια με τθν θμζρα παράδοςθσ ι θ αμζςωσ προθγοφμενθ. Οι ςυςκευαςίεσ δεν κα 

πρζπει να είναι ελλειποβαρείσ, χτυπθμζνεσ κλπ. 

• Το προϊόν να παράγεται ςε βιομθχανία που εφαρμόηει το ςφςτθμα HACCP και να 

κατζχει πιςτοποιθτικό ISO22000 (να κατατεκεί). 

• Θ ανάδοχοσ εταιρία οφείλει να προςκομίςει τισ φιάλεσ γάλακτοσ ςτισ διευκφν-

ςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία. Τθν ευκφνθ μεταφοράσ των φιαλϊν 

ζχει ο ανάδοχοσ. Θ ανάδοχοσ εταιρία κα πρζπει να εξαςφαλίςει με δικά τθσ μζ-

ςα και ζξοδα τθν μεταφορά των προϊόντων μζχρι τα ςθμεία παράδοςθσ, μετά 

από ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία. Εάν οι φιάλεσ γάλακτοσ κατά τθν παραλαβι 

φζρουν αλλοιϊςεισ, φκορζσ, εξογκϊματα, ςχιςίματα ςτθν ςυςκευαςία κ.λ.π., 

δεν κα παραλαμβάνονται από τθν Υπθρεςία, με ευκφνθ του αναδόχου και χωρίσ 

καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου, ζωσ τθν αντικατάςταςθ αυτϊν με τα 

πρζποντα. Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται ςταδιακά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ κα-

τόπιν εντολισ τθσ υπθρεςίασ. Ο Διμοσ κα ειδοποιεί τον ανάδοχο όποτε διαφο-

ροποιείται ο αρικμόσ των προσ παράδοςθ φιαλϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 

αντίςτοιχων υπθρεςιϊν.  

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 . ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ  ΨΑΙΑ  CPV:15331170-9 & 15220000-6 

 

Για τα  είδθ  που ςυμπεριλαμβάνονται  ςτθν ομάδα  4  κα αναδειχκεί  ζνασ μειοδότθσ ο 

οποίοσ  κα προςφζρει  υποχρεωτικά  κοινι και για όλα τα είδθ ποςοςτιαία κετικι 

ζκπτωςθ  επί  τθσ μζςθσ  τιμισ  λιανικισ όπωσ  ανακοινϊνεται  κάκε φορά από τθν 

20PROC006821365 2020-06-04



 

[67] 

 

Ρεριφζρεια Αττικισ  για τθν εκάςτοτε  θμζρα παράδοςθσ  των αντιςτοίχων ποςοτιτων 

που παράγγειλε θ υπθρεςία . 

Οι  τιμζσ  που αναφζρονται  ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό  τθσ παράδοςθσ 

προκφπτουν από δελτία τιμϊν  τθσ Ρεριφζρεια  Αττικισ  του ζτουσ  2019 και γίνεται 

χριςθ  τουσ  μόνο  για τθν ςφνταξθ του ενδεικτικοφ  προχπολογιςμοφ  τθσ ομάδασ 

προϊόντων  . 

 

Τιμι  αναφοράσ : H μζςθ  τιμι  λιανικισ  όπωσ ανακοινϊνεται  από τθν Ρεριφζρεια 

Αττικισ  για τθν εκάςτοτε  θμζρα παράδοςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ . 

Ρροτεινόμενθ τιμι  : Θ προκφπτουςα  με τθν εφαρμογι  ποςοςτιαίασ  κετικισ ζκπτωςθ  

επί  τθσ  εκάςτοτε  μζςθ  τιμι  λιανικισ  όπωσ  ανακοινϊνεται  από τθν Ρεριφζρεια  

Αττικισ  για τθν θμζρα παράδοςθσ  τθσ  αντίςτοιχθσ  ποςότθτασ . 

Κριτιριο κατακφρωςθσ : Θ μεγαλφτερθ προςφερόμενθ ποςοςτιαία κετικι ζκπτωςθ επί 

τθσ εκάςτοτε μζςθσ τιμισ λιανικισ όπωσ ανακοινϊνεται από τθν Ρεριφζρεια Αττικισ για 

τθν εκάςτοτε θμζρα παράδοςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ. 

Χρόνοσ  παράδοςθσ  :  εντόσ  τριϊν θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν  εκάςτοτε 

παραγγελία  , ο προμθκευτισ   κα  πρζπει  να  δφναται  να εκτελεί   τμθματικζσ  

παραδόςεισ  με μζγιςτθ  ςυχνότθτα  τισ  3 φορζσ   τθν εβδομάδα  και βάςθ  των 

πραγματικϊν  αναγκϊν τθσ  υπθρεςίασ ,ςε περιςςότερα του ενόσ ςθμεία με κατάλλθλο 

μεταφορικό μζςο, ευκφνθσ του προμθκευτι. 

Διαχείριςθ :  ςφμφωνα   με  τθν  Υ.Α  Α2-861  κανόνεσ   διακίνθςθσ και εμπορίασ 

προϊόντων  και  παροχισ  υπθρεςιϊν  ( ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ ) ΦΕΚ  Β2044,22-08-2013 , Κϊδικα  

Τροφίμων  Ροτϊν  όπωσ  ζχει εκδοκεί  με ευκφνθ  τθσ  Διεφκυνςθσ Τροφίμων  του  ΓΧΚ , 

εφαρμογι  ςυςτιματοσ  HACCP  (  ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000  &  ΔΕΛΤΙΟ  ΕΕ4 /2003  1.4.52  

)  για τθν αλυςίδα   εφοδιαςμοφ  ( από  τον παραγωγό  ζωσ  τον αποδζκτθ ) εκτόσ  αν  

εξαιρείται  τθσ  υποχρζωςθσ   ( κα πρζπει να  το αποδεικνφει  ) θ  ςυντιρθςθ και θ  

διακίνθςθ  του  κα τθρεί  τισ  διατάξεισ του  Ρ.Δ.203/1998, και τισ οδθγίεσ  του ΕΦΕΤ  περί 

μεταφοράσ  τροφίμων ,κα μεταφζρεται και κα παραδίδεται υποχρεωτικά  με  ειδικό 

όχθμα- κατάψυξθ . 

 

Ψάρια ( πζρκα, βακαλάοσ, γλϊςςα ) 
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• Να  είναι  κατεψυγμζνα  Α ποιότθτασ  καλά  διατθρθμζνα  κατευκείαν βγαλμζνα 

από  τα  ψυγεία  για  μθ  ζχουν  ξεπαγϊςει κακόλου . 

• Να  μθν ζχουν αλλοιϊςεισ  ςτθν όψθ ,οςμι και το χρϊμα  . 

• Κατά  τθν απόψυξθ να  διατθροφν  τουλάχιςτον  το  70 %   του αρχικοφ  βάρουσ . 

• Ο τεμαχιςμόσ  και θ ςυςκευαςία  να  ζχει γίνει  ςε εγκαταςτάςεισ  που διακζτουν 

εγκεκριμζνο  αρικμό λειτουργίασ . 

• Τα  παραπάνω  πρζπει   να αναγράφονται  ςτθ ςυςκευαςία  του προϊόντοσ  

.Επίςθσ πάνω  ςτα πακζτα  πρζπει να αναγράφεται  θ θμερομθνία  και ο τόποσ  

αλίευςθσ κακϊσ  και θ θμερομθνία  λιξθσ  του προϊόντοσ . Να  είναι  όςο το 

δυνατόν ιςομεγζκθ  κομμάτια    απαλλαγμζνα  από  κεφάλια  , μεγάλα  λζπια  και  

πτερφγια . 

• Θ  ςυντιρθςθ  και  θ  διακίνθςθ  των ειδϊν  ιχκυοπωλείου  να  τθρεί  τισ  

διατάξεισ του  ΡΔ203/98 , τισ  οδθγίεσ  του ΕΦΕΤ περί  μεταφοράσ  τροφίμων . 

• Ο  προμθκευτισ  κα πρζπει  να διακζτει  πιςτοποιθτικό  φπαρξθσ  και ορκισ 

λειτουργίασ  ςυςτιματοσ  HACCP ( αρ.4874/21-09-2000 Κ.Υ.Α ) για τουσ  χϊρουσ 

παραγωγισ ,επεξεργαςίασ  και  εμπορίασ  των χορθγοφμενων  ειδϊν  ( 

αποκικευςθσ και διακίνθςθσ ) από  διαπιςτευμζνο  φορζασ πιςτοποίθςθσ . 

• Σε  περίπτωςθ   που  ο προμθκευτισ  δεν  είναι  παραγωγόσ , πρζπει να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικό  φπαρξθσ  και ορκισ  λειτουργίασ  ςυςτιματοσ  HACCP  

του παραγωγοφ  από  διαπιςτευμζνο  φορζα  πιςτοποίθςθσ . 

 

Κατεψυγμζνα Λαχανικά ( Αρακάσ – Φαςολάκια -Σπανάκι ) 

• Τα κατεψυγμζνα  λαχανικά κα είναι κακαριςμζνα, κατά προτίμθςθ  εγχϊριασ 

παραγωγισ ι προζλευςθσ Ε.Ε. ,  Α ποιότθτασ, απαλλαγμζνα από ηωφφια  και 

άλλεσ  ξζνεσ φλεσ . 

• Θ ςυςκευαςία  να είναι  του ενόσ κιλοφ  όπωσ  διατίκενται ςτθν ευρεία  αγορά και 

να αναγράφεται  οι εξισ  ενδείξεισ  : α ) θ ονομαςία πϊλθςθσ  ςυμπλθρωμζνθ  με 

τθν ζνδειξθ «βακιάσ κατάψυξθσ ι  « ταχείασ  κατάψυξθσ » ι «υπερκατεψυγμζνα » 

β ) θ  θμερομθνία  λιξθσ  γ ) ο προςδιοριςμόσ  παρτίδασ δ ) ςαφι ανακοίνωςθ «        

απαγορεφεται  θ  εκ νζου κατάψυξθ  μετά τθν απόψυξθ ». 
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• Γενικά  τα κατεψυγμζνα  λαχανικά  κα πρζπει να πλθροφν  με τισ  εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ  κτθνιατρικζσ Υγειονομικζσ  και  Κοινοτικζσ  Διατάξεισ  και τον Κϊδικα 

Τροφίμων  και  Ροτϊν . 

• H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων κα γίνεται με κακαρά, απολυμαςμζνα με-

ταφορικά μζςα – ψυγεία τα οποία κα φζρουν καταγραφικά κερμόμετρα. Ο προ-

μθκευτισ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ 

ςυςτιματοσ HACCP για τουσ χϊρουσ παραγωγισ, επεξεργαςίασ και εμπορίασ 

των χορθγοφμενων ειδϊν (αποκικευςθσ και διακίνθςθσ) από διαπιςτευμζνο 

φορζα πιςτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι παραγωγόσ, 

πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ ςυςτιμα-

τοσ HACCP του παραγωγοφ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.  

 

 

ΟΜΑΔΑ 5.  ΕΙΔΘ   ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ  CPV : 03221200-8 

Για τα  είδθ  που ςυμπεριλαμβάνονται  ςτθν ομάδα  5  κα αναδειχκεί  ζνασ μειοδότθσ ο 

οποίοσ  κα προςφζρει  υποχρεωτικά  κοινι και για όλα τα είδθ ποςοςτιαία κετικι 

ζκπτωςθ  επί  τθσ μζςθσ  τιμισ  λιανικισ όπωσ  ανακοινϊνεται  κάκε φορά από τθν 

Ρεριφζρεια Αττικισ  για τθν εκάςτοτε  θμζρα παράδοςθσ  των αντιςτοίχων ποςοτιτων 

που παράγγειλε θ υπθρεςία . 

Οι  τιμζσ  που αναφζρονται  ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό  τθσ παράδοςθσ 

προκφπτουν από δελτία τιμϊν  τθσ Ρεριφζρεια  Αττικισ  του ζτουσ  2019 και γίνεται 

χριςθ  τουσ  μόνο  για τθν ςφνταξθ του ενδεικτικοφ  προχπολογιςμοφ τθσ ομάδασ 

προϊόντων  . 

Τιμι  αναφοράσ :  H  τιμι    λιανικισ  όπωσ  ανακοινϊνεται από τθν Ρεριφζρεια  Αττικισ  

για τθν εκάςτοτε θμζρα παράδοςθσ  τθσ  αντίςτοιχθσ ποςότθτασ . 

Ρροςφερόμενθ  τιμι : Θ προκφπτουςα  με τθν εφαρμογι  ποςοςτιαίασ  κετικισ 

ζκπτωςθσ  επί  τθσ  εκάςτοτε  μζςθ  τιμι  λιανικισ  όπωσ  ανακοινϊνεται  από τθν 

Ρεριφζρεια  Αττικισ  για τθν θμζρα παράδοςθσ  τθσ  αντίςτοιχθσ  ποςότθτασ . 

Κριτιριο κατακφρωςθσ : Θ  μεγαλφτερθ  προςφερόμενθ ποςοςτιαία κετικι ζκπτωςθ  επί  

τθσ  εκάςτοτε μζςθσ τιμισ  λιανικισ  όπωσ ανακοινϊνεται  από τθν Ρεριφζρεια Αττικισ 

για τθν εκάςτοτε θμζρα παράδοςθσ τθσ  αντίςτοιχθσ ποςότθτασ . 
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Συςκευαςία  : κατάλλθλθ  για  τθ μεταφορά  και  διατιρθςθ  , προτείνεται  από τον 

ςυμμετζχοντα. 

Τόποσ  παράδοςθσ : κακ ' υπόδειξθ  τθσ  υπθρεςίασ  εντόσ  των ορίων  του  Διμου 

Αιγάλεω  ςε  περιςςότερα  ςθμεία  με  κατάλλθλο  μεταφορικό  μζςο , ευκφνθσ του 

προμθκευτι . 

Χρόνοσ  παράδοςθσ  :  εντόσ  τριϊν θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν  εκάςτοτε 

παραγγελία  , ο προμθκευτισ   κα  πρζπει  να  δφναται  να εκτελεί   τμθματικζσ  

παραδόςεισ  με μζγιςτθ  ςυχνότθτα  τισ  2 φορζσ   τθν εβδομάδα  και βάςθ  των 

πραγματικϊν  αναγκϊν τθσ  υπθρεςίασ . 

Διαχείριςθ :  ςφμφωνα   με  τθν  Υ.Α  Α2-861  κανόνεσ   διακίνθςθσ και εμπορίασ 

προϊόντων  και  παροχισ  υπθρεςιϊν  ( ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ ) ΦΕΚ  Β2044,22-08-2013 , Κϊδικα  

Τροφίμων  Ροτϊν  όπωσ  ζχει εκδοκεί  με ευκφνθ  τθσ  Διεφκυνςθσ Τροφίμων  του  ΓΧΚ , 

εφαρμογι  ςυςτιματοσ  HACCP  ( ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000  &  ΔΕΛΤΙΟ  ΕΕ4 /2003  1.4.52  )  

για τθν αλυςίδα   εφοδιαςμοφ  ( από  τον παραγωγό  ζωσ  τον αποδζκτθ ) εκτόσ  αν  

εξαιρείται  τθσ  υποχρζωςθσ   ( κα πρζπει να  το αποδεικνφει  ) . 

Χϊρα – τόποσ  προζλευςθσ :   δθλϊνεται  από το  ςυμμετζχοντα , κα αναγράφεται και 

ςτα ζγγραφα  ( δελτία αποςτολισ ) τα οποία  κα ςυνοδεφουν  τθν εκάςτοτε υπό 

παράδοςθ ποςότθτα . 

• Να  είναι  Α  κατθγορίασ και  να ανταποκρίνονται  ςτισ  ποιοτικζσ  προδιαγραφζσ 

τθσ  κατθγορίασ και να είναι ελλθνικισ παραγωγισ. 

• Να  μθν  είναι χτυπθμζνα , να μθν εμφανίηουν  αλλοίωςθ  ςφςταςθσ  και  

οργανολθπτικϊν  χαρακτιρων  ςφμφωνα  με τισ προδιαγραφζσ του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν .Να  είναι  ςτο κατάλλθλο ςτάδιο  ωρίμανςθσ και ανάπτυξθσ 

για να καταναλωκοφν . 

• Να  είναι όςο το δυνατόν  ιςομεγζκθ , φρζςκα ,απαλλαγμζνα  από  ηιηάνια  και τα 

λαχανικά  χωρίσ μαραμζνα  φφλλα . 

• Στα  δελτία  παραλαβισ  τουσ  να αναγράφεται  ότι  είναι  Α  ποιότθτασ κακϊσ και 

ο τόποσ παραγωγισ . 

• Nα μθν ζχουν υγραςία μεγαλφτερθ από το επιτρεπόμενο όριο & να παραδίνονται 

χωριςτά τα φροφτα από τα λαχανικά ςε ςακοφλεσ οπωροπωλείου ανά είδοσ. 

• Θ  ςυντιρθςθ  και  θ διακίνθςθ  των ειδϊν  οπωροπωλείου  να  τθρεί  τισ  

διατάξεισ του ΡΔ203/98 , τισ  οδθγίεσ  του ΕΦΕΤ  περί μεταφοράσ  τροφίμων . 
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ΟΜΑΔΑ 6. ΕΙΔΘ  ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ  CPV:15810000-9 

Για  τα  είδθ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ομάδα 6  κα αναδειχκεί ζνασ μειοδότθσ 

,με κριτιριο  τελικισ  επιλογισ τθν προςφορά του προμθκευτι  με τθν  χαμθλότερθ 

τιμι . 

Τιμι  αναφοράσ : Θ  τιμι  όπωσ δίνεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ παροφςθσ . 

Κριτιριο κατακφρωςθσ : H   χαμθλότερθ  ςε  τιμι  προςφορά , επί  ςτακερϊν  τιμϊν  κακ 

ϋ όλθ  τθ  διάρκεια  ιςχφοσ  τθσ  ςφμβαςθσ  . 

Τόποσ  παράδοςθσ : κακ ' υπόδειξθ  τθσ  υπθρεςίασ  εντόσ  των ορίων  του  Διμου 

Αιγάλεω  ςε  περιςςότερα  ςθμεία  με  κατάλλθλο  μεταφορικό  μζςο , ευκφνθσ του 

προμθκευτι . 

Χρόνοσ  παράδοςθσ : O  Ρρομθκευτισ  κα πρζπει να  δφναται  να εκτελεί τμθματικζσ  

παραδόςεισ  κακθμερινά  όλεσ τισ εργάςιμεσ  θμζρεσ  και ϊρεσ . 

Διαχείριςθ :  ςφμφωνα   με  τθν  Υ.Α  Α2-861  κανόνεσ   διακίνθςθσ και εμπορίασ 

προϊόντων  και  παροχισ  υπθρεςιϊν  ( ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ ) ΦΕΚ  Β2044,22-08-2013 , Κϊδικα  

Τροφίμων  Ροτϊν  όπωσ  ζχει εκδοκεί  με ευκφνθ  τθσ  Διεφκυνςθσ Τροφίμων  του  ΓΧΚ , 

εφαρμογι  ςυςτιματοσ  HACCP  ( ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000  &  ΔΕΛΤΙΟ  ΕΕ4 /2003  1.4.52  )  

για τθν αλυςίδα   εφοδιαςμοφ  ( από  τον παραγωγό  ζωσ  τον αποδζκτθ ) εκτόσ  αν  

εξαιρείται  τθσ  υποχρζωςθσ   ( κα πρζπει να  το αποδεικνφει  ) θ  ςυντιρθςθ και θ  

διακίνθςθ  του  κα τθρεί  τισ  διατάξεισ του  Ρ.Δ.203/1998, και τισ οδθγίεσ  του ΕΦΕΤ  περί 

μεταφοράσ  τροφίμων ,κα μεταφζρεται και κα παραδίδεται υποχρεωτικά  με  ειδικό 

όχθμα . 

Χϊρα -τόποσ  προζλευςθσ : δθλϊνεται από τον ςυμμετζχοντα ,κα  αναγράφεται και ςτα 

ζγγραφα ( δελτία – αποςτολισ )  τα οποία  κα ςυνοδεφουν  τθν  εκάςτοτε υπό  παράδοςθ  

ποςότθτα . 

Ψωμί 

Ο υπό παράδοςθ άρτοσ πρζπει να είναι καλά παραςκευαςμζνοσ από αλεφρι ςίτου (όχι 

τφπου 55% και 70%) ,ςε τεμάχια (φρατηόλα των 350γρ.-400γρ.), να είναι καλά ψθμζνοσ, 

θ διόγκωςι του να είναι κανονικι και ομοιογενισ, να είναι εφγευςτοσ και 

απαλλαγμζνοσ από κάκε δυςάρεςτθ μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεισ ϊρεσ μετά τον 

κλιβανιςμό του με δικαιολογθμζνθ μόνο τθ νόμιμθ αγορανομικι αυξομείωςθ ωσ προσ 

το βάροσ του.  
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• Θ  παράδοςθ  από  το προμθκευτι  να  γίνεται  με το προϊόν  μζςα ςε χάρτινεσ 

ςακοφλεσ . 

• Ράντα κα πλθροί  ςτισ  ιςχφουςεσ  αγορανομικζσ  διατάξεισ . 

Ψωμί τοςτ 

• Να  είναι  ςε  ςυςκευαςία  των  700-740 γρ.  και να αναγράφεται  θ θμερομθνία 

παραςκευισ  κακϊσ  και θ θμερομθνία λιξθσ . 

 

Μελομακάρονα 

 Τα μελομακάρονα πρζπει να είναι καλά ψθμζνα και να ζχουν τθν κανονικι και 

νόμιμθ υγραςία τουσ .Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ  

και φρζςκα  ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ .Ρρζπει να παραςκευάηο-

νται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

Κουραμπιζδεσ 

 Οι κουραμπιζδεσ πρζπει να είναι καλά ψθμζνοι και να ζχουν τθν κανονικι και 

νόμιμθ υγραςία τουσ .Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ  

και φρζςκα  ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ .Ρρζπει να παραςκευάηο-

νται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

 
 

 

ΕΘΕΩΘΘΘ 

Oι  Συντάξαντεσ                                                      Οι  Ρροϊςταμζνεσ  των Δ/νςεων 

 

Kαροφτα Ακαναςία                                                          Κουτςογιάννθ Σταυροφλα 

 

Δαγαλάκθ  Φραντηζςκα                                                              Σαμαρά Κυπαριςςζνια 

 

Κωνςταντακόπουλοσ Αναςτάςιοσ                                                   
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ΣΥΓΓΑΦΘ   ΥΡΟΧΕΪΣΕΩΝ 

Άρκρο 1-Αντικείμενο τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

Θ   παροφςα  ςυγγραφι  υποχρεϊςεων  αφορά  ςτθν εκτζλεςθ  τθσ προμικειασ 

τροφίμων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Ραιδικϊν Στακμϊν , του Κοινωνικοφ 

Ραντοπωλείου , του Κοινωνικοφ Συςςιτίου και φρζςκου γάλακτοσ για τουσ 

εργαηόμενουσ του Διμου Αιγάλεω, και των Ν.Ρ.Δ.Δ  Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ.                                                                                    

Συγκεκριμζνα  αφορά  τισ  ανάγκεσ  ςίτιςθσ  των νθπίων που φιλοξενοφνται  ςτουσ  

Βρεφονθπιακοφσ και Ραιδικοφσ  Στακμοφσ  του Διμου Αιγάλεω , τθ λειτουργία του 

Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου ,τθσ Δομισ παροχισ Συςςιτίου  ,τθν Ρρομικεια γάλακτοσ για 

το προςωπικό του Διμου Αιγάλεω και των Ν.Ρ.Δ.Δ  . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ. 

Ρρομθκευτισ  ςτθ  ςυνζχεια  κα ονομάηεται ο μειοδότθσ- μειοδότεσ που κα αναδειχκεί-

αναδειχκοφν φςτερα  από  τθν  διαδικαςία  του  ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , για τθν εκτζλεςθ  τθσ προμικειασ . 

Θ παράδοςθ  των ειδϊν  κα  είναι τμθματικι ,ςφμφωνα  με  τισ  ανάγκεσ  του Διμου , 

χωρίσ  θ Ανακζτουςα  Αρχι  να  υποχρεοφται  να προμθκευτεί  όλα  τα είδθ ι  όλεσ  τισ  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/νςθ Ραιδικϊν Στακμϊν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ  Ρροςταςίασ 
 

Αιγάλεω:  05/03/2020  
Αρικμ. Ρρωτ :6574 
Αρικμ. Μελζτθσ:  2 

Ρρομικεια τροφίμων και φρζςκου 
γάλακτοσ για  τισ ανάγκεσ του Διμου 
Αιγάλεω (Κοινωνικό Ραντοπωλείο- 
Κοινωνικό Συςςίτιο - Βρεφονθπιακοί -
Ραιδικοί Στακμοί - εργαηόμενοι του 
Διμου) Κ.Α 15.6481.004  - Κ.Α 
15.6481.005- Κ.Α 15.6481.006    - Κ.Α. 
15.6063.010, Κ.Α. 20.6063.010, Κ.Α. 
30.6063.010, Κ.Α. 35.6063.010  
και των Ν.Ρ.Δ.Δ. Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ. 
 Ρροχπολογιςμόσ: 954.147,46 ΕΥΩ 
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ποςότθτεσ των  ειδϊν που περιγράφονται  ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό  τθσ  

παροφςασ . 

Θ  προχπολογιςκείςα  δαπάνθ  ανζρχεται  ςτον ποςόν  των   954.147,46 ΕΥΩ 

ςυμπεριλαμβανομζνου  του  ΦΡΑ 13 %   ι  24%  που αντιςτοιχεί  ανάλογα με τθν 

κατθγορία των ειδϊν και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου Αιγάλεω  και τα 

Ν.Ρ.Δ.Δ  . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ   . 

Για το Διμο Αιγάλεω οι αντίςτοιχοι  κωδικοί είναι : Κ.Α 15.6481.004  - Κ.Α 15.6481.005  - 

Κ.Α 15.6481.006  -Κ.Α. 15.6063.010, Κ.Α. 20.6063.010, Κ.Α. 30.6063.010, Κ.Α.35.6063.010   

του οικονομικοφ ζτουσ 2020 με τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για το ζτοσ 2021. 

Για   τα Ν.Ρ.Δ.Δ  . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ   θ δαπάνθ κα βαρφνει ίδιουσ 

πόρουσ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 με τθν  αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για το ζτοσ 2021 

 

Άρκρο 2-Νομικό πλαίςιο 

Θ προμικεια κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ  που ςυντάςςεται 

βάςει του  N.4412/16 (ΦΕΚ -147 Α/ 08-08-16) : Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων , 

Ρρομθκειϊν και  Υπθρεςιϊν  ( προςαρμογι  ςτισ  Οδθγίεσ  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ ) 

και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Άρκρο 3- Τα  ςυμβατικά ςτοιχεία  τθσ  ςφμβαςθσ  κατά  ςειράν ιςχφοσ  είναι : 

1. H  διακιρυξθ   του διαγωνιςμοφ. 

2. Θ τεχνικι ζκκεςθ 

3. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

4. Θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων 

5. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 

6. Θ  οικονομικι  προςφορά  του μειοδότθ  ι  των μειοδοτϊν . 

Άρκρο 4- ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

4.1.Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 

Θ  εγγφθςθ  εκδίδεται  υπζρ  του ςυμμετζχοντοσ  για  ποςό  που αντιςτοιχεί ςε  ποςοςτό 

δφο  τοισ  εκατό ( 2%)  επί  τθσ  ςυνολικισ  προχπολογιςκείςασ  δαπάνθσ ,  μθ  

ςυμπεριλαμβανομζνου    του  ΦΡΑ . Συμμετζχων  που υποβάλει προςφορά  για  τα είδθ 

ςυγκεκριμζνθσ  ομάδασ  τροφίμων , προςκομίηει  εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  που αντιςτοιχεί 

ςε ποςοςτό  δφο  τοισ εκατό ( 2% ) επί  τθσ  ςυνολικισ  προχπολογιςκείςασ  δαπάνθσ    (  

χωρίσ το ΦΡΑ  )  τθσ  ςυγκεκριμζνθσ  Ομάδασ . 
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ 
λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ. Στουσ λοιποφσ προςφζροντεσ επιςτρζφεται κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016.  

4.2- Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Ο Ανάδοχοσ του κάκε τμιματοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α.  

Ο χρόνοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) 
μινεσ από το ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ (λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ). Επιςτρζφεται δε μετά 
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου κα πρζπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και 
οτιδιποτε άλλο προβλζπεται ρθτά από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Άρκρο 5 

5.1 -Δθμοςίευςθ 

Θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί – δθμοςιευκεί ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.  

 
ΟΜΑΔΑ 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
ΑΞΙΑ ΡΟ ΦΡΑ 

ΕΓΓΥΘΣΘ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
(2%) 

1 
 

ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15119000-5) 96.503,00€ 1.930,06 

2 
 

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15800000-6) 289.084,50€ 5.781,69 

3 
 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ (CPV:15500000-
3) 

339.658,00€ 6.793,16 

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΙΑ (CPV: 15220000-6) 
ΚΑΙ KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: 
15331170-9) 

51.723,00€ 1.034,46 

5 
 

ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV: 03221200-8) 36.276,55€ 725,54 

6 
 

ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ (CPV:15810000-9) 31.050,00€ 621,00 
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Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε δφο (2) τοπικζσ εφθμερίδεσ κατά τα 
οριηόμενα ςτον Ν.3548/2007, (περίπτωςθ 82 παραγράφου 1 άρκρου 377 του Ν. 
4412/2016) και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

Το πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.  

Το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του 
Διμου και ςυγκεκριμζνα ςτθ διεφκυνςθ https://www.aigaleo.gr  κακϊσ και ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ.  

Θ δαπάνθ για τισ δθμοςιεφςεισ βαρφνει τον Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ ανάδειξθσ 
Ανάδοχων περιςςότερων του ενόσ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα επιμεριςτοφν ιςόποςα.  

  

5.2.- Τρόποσ  διεξαγωγισ τθσ προμικειασ- Ρροςφορζσ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, με ανοικτό διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, θ οποία κα 

δοκεί ωσ εξισ: 

α) Με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 

πιςτοποιοφμενθσ από τθν Δ/ΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ  ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ, Μζςθ Λιανικι Τιμι 

πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ και που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε 

χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του είδουσ, για τθν ομάδα 1 (Είδθ Κρεοπωλείου) για τθν 

ομάδα 2 (Είδθ Ραντοπωλείου και μόνο για το ελαιόλαδο και τα αυγά) για τθν ομάδα  4 

(Κατεψυγμζνα Ψάρια και Λαχανικά) , για τθν ομάδα  5 (Είδθ  Οπωροπωλείου). 

β)Με τιμζσ μονάδασ (ςυμπλιρωςθ τιμολογίου) για τα είδθ των υπολοίπων ομάδων, ιτοι: 

για τθν ομάδα 2 (Είδθ Ραντοπωλείου εκτόσ το ελαιόλαδο και τα αυγά), για τθν ομάδα 3 ( 

Γαλακτοκομικά προϊόντα) και τθν ομάδα 6 ( Είδθ Αρτοποιίασ) . 

Για  όλα  τα είδθ  τροφίμων  θ τιμι  μονάδασ  τθσ προςφοράσ κα  είναι ςτακερι  και 

αμετάβλθτθ κατά τθ διάρκεια  τθσ  ςφμβαςθσ  και για κανζνα  λόγο και ςε καμία 

ανακεϊρθςθ δεν  υπόκειται. 

Σε  κάκε  τιμι  περιλαμβάνεται  το κόςτοσ τθσ  προμικειασ , το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ  

των ειδϊν και θ προςκόμιςθ  τουσ ςτουσ  χϊρουσ  του εργοδότου , κακϊσ και κάκε  

νόμιμθ κράτθςθ. 

 

Άρκρο 6- Υπογραφι Σφμβαςθσ-Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
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Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο 

Ανάδοχοσ του κάκε τμιματοσ υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ για τθν υπογραφι των 

ςχετικϊν ςυμφωνθτικϊν, προςκομίηοντασ και τισ προβλεπόμενεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

καλισ εκτζλεςθσ. Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ του κάκε τμιματοσ κα κλθκεί για τθν 

υπογραφι των επιμζρουσ ςυμφωνθτικϊν με τον εργοδότθ.   

Θ  υπογραφι  του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα .Εάν ο  ανάδοχοσ  δεν  

προςζλκει  να  υπογράψει  το  ςυμφωνθτικό , μζςα ςτθν προκεςμία που  ορίηεται  ςτθν 

ειδικι πρόςκλθςθ , κθρφςςεται  ζκπτωτοσ , καταπίπτει  υπζρ  τθσ  ανακζτουςασ  αρχισ  θ 

εγγφθςθ  ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ  γίνεται   ςτον προςφζροντα  που  υπζβαλε  

τθν αμζςωσ  επόμενθ  πλζον ςυμφζρουςα  από οικονομικι  άποψθ  προςφορά . Αν 

κανζνασ  από τουσ προςφζροντεσ  δεν προςζλκει  για  τθν υπογραφι  του ςυμφωνθτικοφ 

, θ  διαδικαςία  ανάκεςθσ   ματαιϊνεται , ςφμφωνα  με  τθν περίπτωςθ δ' τθσ  

παραγράφου  2  του άρκρου  106  του  Ν.4412/2016 

Ο  προμθκευτισ  ςτον  οποίο  ζγινε  θ κατακφρωςθ , υποχρεοφται  να κατακζςει εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ  των ορϊν  τθσ  ςφμβαςθσ  , το φψοσ  τθσ  οποίασ  αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό πζντε τοισ  εκατό ( 5% ) επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ  αξίασ , χωρίσ  το ΦΡΑ . 

Θ  εγγφθςθ  κατατίκεται  πριν  ι   κατά  τθν  υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ  και καταπίπτει  

ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ  των ορϊν τθσ  ςφμβαςθσ , όπωσ αυτι ειδικότερα  ορίηει . 

Για  τθν  εγγφθςθ  « καλισ  εκτζλεςθσ »  ιςχφουν  οι  διατάξεισ του άρκρου 72 του 

Ν.4412/2016 . 

Άρκρο 7- Ραραλαβι-Ραράδοςθ 

7.1 Ραραλαβι  

Θ  παραλαβι  των  προμθκευόμενων  ειδϊν  κα  γίνεται  από τθν Επιτροπι  οριηόμενθ 

προσ  τοφτο  από   το  Δθμοτικό  Συμβοφλιο  για  τα είδθ  που προμθκεφεται  ο Διμοσ και 

τα Ν.Ρ.Δ.Δ  Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ  και πραγματοποιείται  μζςα  ςτο 

κακοριηόμενο  χρόνο  από  τθν ςφμβαςθ    κατϋ  εφαρμογι  των  διατάξεων  του άρκρου  

221 του  Ν.4412/2016 . 

7.2 Ραράδοςθ  

Ο  προμθκευτισ  ι  οι προμθκευτζσ  υποχρεοφνται να  παραδίδουν  τα προμθκευόμενα  

είδθ ςτα  χρονικά  όρια  και  με  τον  τρόπο  που ορίηει  θ ςφμβαςθ . 

Τα  προσ  προμικεια  είδθ  κα  παραδίδονται  ςτα κατϊτερα ςθμεία : 
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            ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: 

1οσ  Δθμοτικόσ  Ραιδικόσ  Στακμόσ  (  Ν.  Κουντουριϊτθ 16) 

4οσ  Δθμοτικόσ  Βρεφονθπιακόσ  Στακμόσ  (  Ν.  Ρλαςτιρα  &  Μιαοφλθ ) 

6οσ  Δθμοτικόσ  Ραιδικόσ  Στακμόσ  (  Ευαγγελίςτριασ  4  ) 

8οσ Δθμοτικόσ Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ ¨ΝΙΝΑ ΒΕΝΕΤΘ¨  ( Μίνωοσ & Ρρομθκζωσ  ) 

9οσ   Δθμοτικόσ Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ( Εκνικισ  Αντιςτάςεωσ & Ιαςίου  ) 

10οσ  Δθμοτικόσ  Βρεφονθπιακόσ  Στακμόσ  (  Μπουμπουλίνασ &  Αγ.Βαρβάρασ  ) 

11οσ   Δθμοτικόσ  Βρεφονθπιακόσ  Στακμόσ  (  Αναγεννιςεωσ  & Δωρίου ) 

12οσ  Δθμοτικόσ  Βρεφικόσ  Στακμόσ   ¨ ΜΕΙΜΝΑ ¨ (  Ιερά  Οδόσ  & Σαράντα 

Εκκλθςιϊν ) 

13οσ  Δθμοτικόσ  Βρεφικόσ  Στακμόσ ( Κεραςοφντοσ & Σμφρνθσ ) 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ: 

             Κοινωνικό  Ραντοπωλείο ( Θθβϊν 286) 

 

            ΔΟΜΘ ΡΑΟΧΘΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ( Θθβϊν 286) 

 

ΓΑΛΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ & 

Ν.Ρ.Δ.Δ Ρ/ΘΜΙΑΣ και Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ: 

          Δθμαρχείο (Ιερά Οδόσ 364& Κάλβου) 

   Δ/νςθ Κακαριότθτασ (Μικζλθ 6) 

   Δ/νςθ Ρραςίνου (Εντόσ Άλςουσ Μπαρουτάδικο) 

   Τεχνικά Συνεργεία (Μ. Μπότςαρθ 97) 

          Γιπεδο «Σταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ» 

 

Θ  ποςότθτα των ειδϊν  , θ οποία  κα  ορίηεται  από  τθν Δ/νςθ  Ραιδικϊν 

Στακμϊν  ωσ  εβδομαδιαία αναγκαία ποςότθτα  για  τθν κάλυψθ των αναγκϊν  

των Βρεφονθπιακϊν  Στακμϊν  , κα  παραδίδεται  από τον προμθκευτι  

υποχρεωτικά  κακθμερινά  μία  φορά  τθν εβδομάδα  , ςε  θμζρα  και ϊρα  που 

κα κακορίηεται  από τθν  Δ/νςθ  . 

Θ παράδοςθ του  παςτεριωμζνου γάλακτοσ και του  ψωμιοφ  κα γίνεται ΘΜΕΘΣΙΩΣ 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ  όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε όλουσ  τουσ παραπάνω ςτακμοφσ. 
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Θ  ποςότθτα  των  ειδϊν  για  τθν κάλυψθ  των  αναγκϊν του Κοινωνικοφ 

Ραντοπωλείου , κα παραδίδεται  από  τον  προμθκευτι  ςε  θμζρα  και ϊρα που 

κα κακορίηεται  από  τθ  Δ/νςθ Κοινωνικισ   Ρροςταςίασ . 

Θ παράδοςθ του  γάλακτοσ για τουσ εργαηόμενουσ του Διμου και των Ν.Ρ.Δ.Δ. . Ρ/κμιασ 

και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, κα γίνεται ΘΜΕΘΣΙΩΣ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

Υπθρεςίασ  όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ του χρονικοφ διαςτιματοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ των Κυριακϊν και των επίςθμων αργιϊν, τουλάχιςτον ςε πζντε διαφορετικοφσ  

χϊρουσ  ςυνάκροιςθσ εργαηομζνων  του Διμου Αιγάλεω και των Ν.Ρ.Δ.Δ. . Ρ/κμιασ και 

Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ. Για τα προςφερόμενα προϊόντα των οποίων θ διατιρθςθ απαιτεί 

ψυγείο, οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να εφοδιάςουν τον Διμο με ψυγεία για όςο 

χρόνο διαρκεί θ ςφμβαςθ και ςτα ςθμεία που κα υποδείξει  ο Διμοσ . Θ ακριβισ 

ποςότθτα γάλακτοσ που κα παραδίδονται ςε κάκε ζνα από χϊρουσ ςυνάκροιςθσ 

εργαηομζνων κα προςδιορίηεται από το Διμο Αιγάλεω και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. Ρ/κμιασ και 

Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ οι υπθρεςίεσ διατθροφν το δικαίωμα μθ 

πλθρωμισ τθσ τυχοφςασ παραδοκείςασ ποςότθτασ γάλακτοσ . 

 Ο  ανάδοχοσ  οφείλει  χωρίσ  κακυςτζρθςθ από  τθ ςτιγμι  που λαμβάνει τθν  εντολι  

προμικειασ  και  άμεςα , να  εφοδιάςει τισ  δομζσ  με  τθν παραγγελκείςα  ποςότθτα 

τροφίμων. 

Με  κάκε  παράδοςθ  κα  εκδίδονται  δελτία  αποςτολισ  ανά  ομάδα  ειδϊν και ςτο τζλοσ 

κάκε μινα κα εκδίδονται αντίςτοιχα τιμολόγια ,ςφμφωνα με τα εκδοκζντα δελτία 

αποςτολισ ανά ομάδα  και με τισ  τιμζσ  ςφμφωνα με  τθν υποβλθκείςα  οικονομικι  

προςφορά  του προμθκευτι . Για  τα είδθ  για  τα οποία  ζχει δοκεί  ποςοςτό  ζκπτωςθσ  

ςτθν  νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε  φορά  μζςθ  τιμι  λιανικι  πϊλθςθσ  του είδουσ  τθν 

θμζρα  παράδοςθσ , όπωσ  αυτι  προκφπτει  από το εκάςτοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  

πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ   τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ,τα τιμολόγια κα 

ςυνοδεφονται από τα θμεριςια δελτία πιςτοποίθςθσ   μζςθσ   τιμισ  λιανικισ  πϊλθςθσ  

του είδουσ . 

Ο  ΦΡΑ  ,  ο οποίοσ  περιλαμβάνεται  ςτθ  μζςθ  λιανικι  τιμι , κα  αφαιρείται  με 

εςωτερικι  αφαίρεςθ ,  ςτθ  ςυνζχεια  από το    υπόλοιπο  ποςό  κα  αφαιρείται  και  το 

δοκζν  ποςοςτό ζκπτωςθσ και  ςτο προκφπτον  πλζον  κακαρό ποςό  κα  υπολογίηεται  ο  

ΦΡΑ . 

 Ο Διμοσ και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ  δεν υποχρεοφνται να 

απορροφιςουν το ςφνολο των προμθκειϊν που αναφζρονται ςτουσ ενδεικτικοφσ 
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προχπολογιςμοφσ , εφόςον οι ανάγκεσ του αποδειχκοφν μικρότερεσ κατά τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ .  Επιςθμαίνεται ότι οι ποςότθτεσ που αναφζρονται ςτον 

ενδεικτικό προχπολογιςμό δφναται να αυξομειωκοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν χωρίσ θ ςυνολικι αξία όλων των υπό προμικεια ειδϊν να υπερβεί το 

ςυμβατικό ποςό. 

 Το ςυνολικό οικονομικό αντικείμενο των προμθκειϊν , μπορεί να μειωκεί κατά τθν 

ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι ποςοςτοφ 30% του ςυνόλου αυτισ, χωρίσ καμιά αντίρρθςθ 

ι αξίωςθ του ανάδοχου  προσ αποηθμίωςθ  για διαφυγόν κζρδοσ ι για οποιοδιποτε 

άλλο λόγο. Επίςθσ μπορεί να αυξθκεί μζχρι ποςοςτοφ 20%, εξαιτίασ των 

διαμορφοφμενων μζςων τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ. 

Άρκρο 8- Ρροδιαγραφζσ υλικϊν 

Ο  προμθκευτισ  εγγυάται  ότι  τα  είδθ  τροφίμων  κα  είναι αρίςτθσ  ποιότθτασ  και 

ςφμφωνα  με  τισ  προδιαγραφζσ  που ορίηονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ , κα  ζχουν  τισ  ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά  

που προβλζπουν οι όροι  αυτοί , απαλλαγμζνα  από ξζνα ςϊματα , προςμίξεισ κ.λ.π και  

κατάλλθλα  από κάκε  πλευρά  για κατανάλωςθ. 

Θ  Υπθρεςία  διατθρεί  όλα  τα δικαιϊματα , τα  οποία  κα  αςκιςει  όταν διαπιςτϊςει ότι 

παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ  του προμθκευτι . Ο  προμθκευτισ ζχει τθν 

υποχρζωςθ  να  αντικαταςτιςει , φςτερα  από αίτθςθ  τθσ  Υπθρεςίασ , κάκε ποςότθτα  

τροφίμου που προμικευςε , μζςα ςε  δυο ( 2 ) εργάςιμεσ  θμζρεσ , αφότου διαπιςτωκεί 

παράβαςθ των παραπάνω βεβαιϊςεων . 

Οι  δαπάνεσ  επιςτροφισ  ςτον προμθκευτι  των ακατάλλθλων  τροφίμων  και οι  

δαπάνεσ αποςτολισ  των  νζων  προσ  αντικατάςταςθ των  ακατάλλθλων  βαρφνουν τον  

προμθκευτι . 

Εφόςον  από τθ χριςθ   των ακατάλλθλων  τροφίμων προκλικθκαν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ  

ςτθν υγεία όςων το κατανάλωςαν  ,  ο προμθκευτισ  υποχρεοφται  να αναλάβει  όλεσ  τισ 

δαπάνεσ αποκατάςταςθσ  τθσ βλάβθσ  που προξζνθςε   από  τα ακατάλλθλα  τρόφιμα , 

επιφυλαςςόμενθσ  τθσ  Υπθρεςίασ να αςκιςει  και άλλα δικαιϊματα  ςε βάροσ  του 

προμθκευτι . 

Επιπλζον κατά  τθν κρίςθ  του Δθμοτικοφ   ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου   μπορεί  να 

κθρυχκεί  ζκπτωτοσ  με όλεσ  τισ  νόμιμεσ  ςυνζπειεσ . Επίςθσ  , με απόφαςθ  του  

Δθμοτικοφ ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  μπορεί  να  του  επιβλθκεί  το πρόςτιμο  , το  
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οποίο  οφείλει  να καταβάλει  ωσ  αποηθμίωςθ   προσ  τθν  Υπθρεςία  για  τθ βλάβθ  που 

προκάλεςε. Αν  ο  προμθκευτισ  δεν  καταβάλει  το πρόςτιμο κθρφςςεται  ζκπτωτοσ , με  

όλεσ  τισ  νόμιμεσ  ςυνζπειεσ . 

Αν  ο  προμθκευτισ  καταςτεί  υπότροποσ  με  τθν  προμικεια  ακατάλλθλων  τροφίμων  , 

κθρφςςεται  ζκπτωτοσ ,  με  όλεσ  τισ  νόμιμεσ  ςυνζπειεσ . 

Ο  ανάδοχοσ  μετά  τθν υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ   υποχρεοφται  να  προςζλκει  και να 

λάβει  τισ  ςχετικζσ  παραγγελίεσ . 

Άρκρο 9-Στακερότθτα Τιμϊν  

Θ κάκε τιμι τθσ προςφοράσ (ποςοςτό ζκπτωςθσ ι τιμι μονάδασ) κα είναι ςτακερι και 
αμετάβλθτθ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ δεν υπόκειται ςε καμία 
ανακεϊρθςθ για κανζνα λόγο.  

Σε κάκε τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ τθσ προμικειασ, το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ 

των ειδϊν και θ προςκόμιςι τουσ ςτουσ χϊρουσ του εργοδότθ, κακϊσ και κάκε νόμιμθ 

κράτθςθ 

Άρκρο  10- Ρλθρωμζσ 

Θ  πλθρωμι  του  αναδόχου  κα γίνεται  τμθματικά , με τθν προςκόμιςθ τιμολογίων που 

κα ςυνοδεφονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογθτικά, με τθν  ζκδοςθ  ιςόποςων  

χρθματικϊν  ενταλμάτων  με  χρθματικά  εντάλματα πλθρωμισ  που κα εκδίδονται μετά  

τθν παραλαβι  των ειδϊν κι εφόςον θ  Επιτροπι  Ραραλαβισ  δε  διαπιςτϊςει κανζνα 

πρόβλθμα  ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα των προϊόντων . 

Άρκρο  11-Κρατιςεισ-Φόροι 

Ατυχιματα , ηθμιζσ , φόροι , τζλθ , ζξοδα  δθμοςίευςθσ , χαρτόςθμα , βαρφνουν  όλα  τον 

ανάδοχο  και  μόνο  αυτόν  χωρίσ   καμία  ευκφνθ  και  υποχρζωςθ   τθσ  Ανακζτουςασ  

Αρχισ . 

Άρκρο  12- Δείγματα  

Δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ δειγμάτων κατά το διαγωνιςμό. Πμωσ, κατά τθν αξιολόγθςθ 

των τεχνικϊν προςφορϊν, ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ τθν προςκόμιςθ δειγμάτων για όποιο είδοσ κρικεί απαραίτθτο.  

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί ζλεγχοσ ικανοποίθςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

κάποιου είδουσ από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο, κάκε δαπάνθ που προκφπτει εξ αυτοφ 

του λόγου κα βαρφνει τον προμθκευτι.  
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Άρκρο 13 – Ρροχπόκεςθ Συμμετοχισ  

Κάκε προςφζρων οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά για ζνα ι 

περιςςότερα τμιματα ειδϊν, χωρίσ περιοριςμό, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςτθν 

προςφορά του κα περιλαμβάνεται το ςφνολο των ειδϊν κάκε τμιματοσ.  

   

Άρκρο 12 - Διάρκεια Τθσ Συμβάςεωσ  

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ των 

επιμζρουσ ςχετικϊν ςυμβάςεων  για 1,5 ζτοσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ 

ποςοφ. 

 

Oι  Συντάξαντεσ                                                      Οι  Ρροϊςταμζνεσ  των  Δ/νςεων 

Kαροφτα Ακαναςία      

                                                       Κουτςογιάννθ Σταυροφλα 

Φραντηζςκα    Δαγαλάκθ   

                                                     Σαμαρά Κυπαριςςζνια 

Κωνςταντακόπουλοσ Αναςτάςιοσ                                                
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/νςθ Ραιδικϊν Στακμϊν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ  Ρροςταςίασ 
 

Αιγάλεω: 05/03/2020   
Αρικμ. Ρρωτ 6574 
Αρικμ. Μελζτθσ: 2  

Ρρομικειασ τροφίμων για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν των Βρεφονθπιακϊν και 
Ραιδικϊν Στακμϊν , του Κοινωνικοφ 
Ραντοπωλείου, τθσ Δομισ παροχισ 
Συςςιτίου   ,φρζςκου γάλακτοσ για τουσ 
εργαηόμενουσ του Διμου Αιγάλεω και των 
Ν.Ρ.Δ.Δ . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  
Εκπαίδευςθσ .Κ.Α 15.6481.004  - Κ.Α 
15.6481.005  -  Κ.Α 15.6481.006  -Κ.Α. 
15.6063.0, Κ.Α. 20.6063.0, Κ.Α. 30.6063.0, 
Κ.Α. 35.6063.010  και των Ν.Ρ.Δ.Δ  . 
Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 
Ρροχπολογιςμόσ: 954.147,46 ΕΥΩ 
 

 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

            

ΟΜΑΓΑ 1     ΔΗΓΖ 

ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ  

CPV : 15119000-5  

ME  Φ.Π.Α. 13% 

          

  ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ         

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

1 Κξέαο κνζράξη( Διηά-

Πνληίθη-πάια) 

θηιό 2.000 8,39                                            

16.780,00 €  

2 Κηκάο κνζραξίζηνο              

(Διηά-Πνληίθη-πάια) 

θηιό 4.000 8,39                                            

33.560,00 €  

3 Κνηόπνπιν θηιό 7.500 2,02                                            

15.150,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

65.490,00 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                             

8.513,70 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

74.003,70 €  

  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 

1 Κνηόπνπιν θηιό 4.000 2,02                                              

8.080,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                              

8.080,00 €  

        Φ.Π.Α.  

13% 

                                             

1.050,40 €  
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        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                             

9.130,40 €  

  

ΗΗΣΗΟ 

1 Κξέαο κνζράξη Έιηα-

Πνληίθη-πάια 

θηιό 1.300 8,39                                            

10.907,00 €  

2 Κηκάο κνζραξίζηνο  

Έιηα-Πνληίθη-πάια 

θηιό 1.000 8,39                                              

8.390,00 €  

3 Κνηόπνπιν θηιό 1.800 2,02                                              

3.636,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

22.933,00 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                             

2.981,29 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

25.914,29 €  

            

        ΚΑΘ.ΑΞΗΑ                                            

96.503,00 €  

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΗΓΧΝ 

ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

    Φ.Π.Α 13%                                            

12.545,39 €  

        ΤΝΟΛΟ                                          

109.048,39 €  

            

ΟΜΑΓΑ 2  ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  CPV : 15800000-6 ME  Φ.Π.Α. 13% 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ 

1 Διαηόιαδν γλήζην 

παξζέλν (ζπζθεπαζία 5 

lt) 

ηεκάρην 600 20,97                                            

12.582,00 €  

2 Απγά σνζθνπεκέλα (53-

63 γξ.) 

ηεκάρην 6.000 0,14                                                  

840,00 €  

3 Επκαξηθό θξηζαξάθη 

εγρώξην (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 1.000 1,1                                              

1.100,00 €  

4 Επκαξηθό καθαξνλάθη 

θνθηό εγρώξην 

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 5.000 0,95                                              

4.750,00 €  

5 Μαθαξόληα Νν 6 

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 1.000 0,95                                                  

950,00 €  

6 Επκαξηθό ρπινπίηεο 

εγρώξην (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 900 1,2                                              

1.080,00 €  

7 Μαθαξόληα Νν 2 

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 800 1,1                                                  

880,00 €  

8 Σξαραλάο (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 350 2,3                                                  

805,00 €  

9 Φαθέο ςηιέο εγρώξηα  

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 6.000 1,2                                              

7.200,00 €  

10 Φαζόιηα μεξά κέηξηα 

εγρώξηα (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 2.000 1,6                                              

3.200,00 €  

11 Ρεβύζηα εγρώξηα( 

ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 950 1,9                                              

1.805,00 €  
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12 Ρύδη θαξνιίλα εγρώξην  

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 2.000 1,3                                              

2.600,00 €  

13 Ρύδη ηύπνπ κπνλέη 

εγρώξην (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 2.500 1,3                                              

3.250,00 €  

14 Ρύδη ηύπνπ γιαζζέ  

εγρώξην (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 2.000 0,9                                              

1.800,00 €  

15 Μέιη (ζπζθεπαζία 1000 

γξ.) 

ηεκάρην 1.200 10,8                                            

12.960,00 €  

16 Αιεύξη γηα όιεο ηηο 

ρξήζεηο ( 1000 γξ.) 

ηεκάρην 700 1,1                                                  

770,00 €  

17 Αιεύξη ηύπνπ θαξίλα 

(500 γξ.) 

ηεκάρην 450 0,95                                                  

427,50 €  

18 Κξέκα άλζνο 

αξαβνζίηνπ βαλίιηα      ( 

160 γξ.) 

ηεκάρην 500 1,2                                                  

600,00 €  

19 Φαξηλ ιαθηέ  (300 γξ.) ηεκάρην 350 5,1                                              

1.785,00 €  

20 θόλε καγεηξηθήο corn 

flour (ζπζθεπαζία 500 

γξ.) 

ηεκάρην 50 1,2                                                    

60,00 €  

21 θόλε καγεηξηθήο 

κπέθηλ Πάνπληεξ 

(ζπζθεπαζία 200 γξ.) 

ηεκάρην 70 1,9                                                  

133,00 €  

22 Σνκαηνρπκόο 

ζπκππθλσκέλνο 

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 2.000 0,9                                              

1.800,00 €  

23 Εάραξε ιεπθή ςηιή   

(ζπζθεπαζία 1000 γξ.) 

ηεκάρην 1.500 1,1                                              

1.650,00 €  

24 Εάραξε άρλε   

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 500 0,9                                                  

450,00 €  

25 Γεκεηξηαθά - ληθάδεο 

θαιακπνθηνύ (500 γξ.) 

ηεκάρην 2.800 2,8                                              

7.840,00 €  

26 Γαινπνύια βξαζηή 

(1000 γξ.) 

θηιό 300 12,4                                              

3.720,00 €  

27 Μαξκειάδα   

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 1.400 2,5                                              

3.500,00 €  

28 Φύιιν ζθνιηάηαο ( 800 

γξ. ) 

ηεκάρην 500 3,65                                              

1.825,00 €  

29 Υπκόο αλάκεηθηνο   

(ζπζθεπαζία 1 lt) 

ηεκάρην 5.000 1,6                                              

8.000,00 €  

30 Βνύηπξν γάιαθηνο 

250γξ 

ηεκάρην 500 3,5                                              

1.750,00 €  

31 Σζάη ηνπ βνπλνύ  

(ζπζθεπαζία 20 Υ 1,5 

γξ.) 

ηεκάρην 100 1,5                                                  

150,00 €  

34 Καθάν (ζπζθεπαζία 125 

γξ.) 

ηεκάρην 100 1,2                                                  

120,00 €  

35 Μαγηά μεξή   

(θαθειάθηα 3 ηεκ Υ 9 

γξ.) 

ηεκάρην 30 0,7                                                    

21,00 €  

37 Άξηπκα ιεκνληνύ  (380 

ml) 

ηεκάρην 300 1,2                                                  

360,00 €  

38 Bνύηπξν καξγαξίλε soft   

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 1.500 3,8                                              

5.700,00 €  

41 Μπηζθόηα ηύπνπ πηη-

κπεξ (ζπζθεπαζία 225 

γξ.) 

ηεκάρην 900 1,5                                              

1.350,00 €  
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42 Μπηζθόηα ηύπνπ 

κηξάληα (ζπζθεπαζία 

250 γξ.) 

ηεκάρην 800 1,3                                              

1.040,00 €  

43 Ξύδη (ζπζθεπαζία 400 

ml) 

ηεκάρην 600 0,6                                                  

360,00 €  

44 Αιάηη (πζθεπαζία 

ζαθνπιάθη 1000 γξ.) 

ηεκάρην 700 0,9                                                  

630,00 €  

45   Καλέια ζε ζθόλε 

(ζπζθεπαζία 50 γξ.) 

ηεκάρην 80 1                                                    

80,00 €  

46 Καλέια μύιν  

(ζπζθεπαζία 50 γξ.) 

ηεκάρην 80 0,9                                                    

72,00 €  

47    Γαξύθαιν 

νιόθιεξν(ζπζθεπαζία 

15 γξ.) 

ηεκάρην 80 0,8                                                    

64,00 €  

48 Κύκηλν ζθόλε   

(ζπζθεπαζία 50 γξ.) 

ηεκάρην 60 0,9                                                    

54,00 €  

49   Πηπέξη ηξηκκέλν   

(ζπζθεπαζία 50 γξ.) 

ηεκάρην 100 1,2                                                  

120,00 €  

50   Ρίγαλε (ζπζθεπαζία 

100 γξ.) 

ηεκάρην 70 1,6                                                  

112,00 €  

51  Γπόζκνο ηξηκκέλνο  

(ζπζθεπαζία 15 γξ.) 

ηεκάρην 60 1,6                                                    

96,00 €  

52  Γαθλόθπιια 

(ζπζθεπαζία 15 γξ.) 

ηεκάρην 70 0,9                                                    

63,00 €  

53 ηκηγδαιη 500 γξ. ηεκάρην 300 1,1                                                  

330,00 €  

54 Μπαράξη ηξηκέλν ηεκάρην 50 1,2                                                    

60,00 €  

55 Καξύδηα ζπζθ.190 γξ ηεκάρην 60 3,5                                                  

210,00 €  

56 Ακύγδαια  ζπζθ.240 γξ ηεκάρην 60 4,7                                                  

282,00 €  

57 Κνπβεξηνύξα  ζπζθ.3 

ηεκ375 

ηεκάρην 50 2,7                                                  

135,00 €  

58 Καξακέιεο ηύπνπ Σδει 

1000 γξ 

ηεκάρην 600 5                                              

3.000,00 €  

59 Αξαβνζηηέιαην ή 

Ζιηέιαην 1lt 

ηεκάρην 300 2                                                  

600,00 €  

60 Μνζρνθάξπδν 

(ζπζθεπαζία15 γξ) 

ηεκάρην 60 0,7                                                    

42,00 €  

61 Φξπγαληά ηξίκκα( 

ζπζθεπαζία 180 γξ) 

ηεκάρην 400 0,85                                                  

340,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                          

105.503,50 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                           

13.715,46 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                         

119.218,96 €  

  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 

1 Διαηόιαδν 

παξζέλν(ζπζθεπαζία 1 

lt) 

ηεκάρην 10.725 4,46                                            

47.833,50 €  

2 Μαθαξόληα Νν 6 

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 20.900 0,95                                            

19.855,00 €  

3 Αιεύξη γηα όιεο ηηο 

ρξήζεηο (1000γξ.) 

ηεκάρην 10.725 1,1                                            

11.797,50 €  

4 Φαζόιηα μεξά κέηξηα 

εγρώξηα(ζπζθ.500γξ.) 

ηεκάρην 10.725 1,6                                            

17.160,00 €  
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5 Φαθέο ςηιέο εγρώξηα    

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 10.725 1,2                                            

12.870,00 €  

6 Ρύδη ηύπνπ γιαζζέ  

εγρώξην (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 10.725 0,9                                              

9.652,50 €  

7 Επκαξηθό θξηζαξάθη 

εγρώξην (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 10.725 1,1                                            

11.797,50 €  

8 Εάραξε ηεκάρην 10.725 1,1                                            

11.797,50 €  

9 Σνκαηνρπκόο ηεκάρην 10.725 0,9                                              

9.652,50 €  

  Καθέο Διιεληθόο θηιό 200 15                                              

3.000,00 €  

               

ΤΝΟΛΑ 

                                         

155.416,00 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                           

20.204,08 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                         

175.620,08 €  

  

ΗΗΣΗΟ 

1 Διαηόιαδν γλήζην 

παξζέλν (ζπζθεπαζία 5 

lt) 

ηεκάρην 200 20,97                                              

4.194,00 €  

2 Απγά σνζθνπεκέλα (53-

63 γξ.) 

ηεκάρην 800 0,14                                                  

112,00 €  

3 Επκαξηθό θξηζαξάθη 

εγρώξην (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 1.500 1,1                                              

1.650,00 €  

4 Επκαξηθό καθαξνλάθη 

θνθηό εγρώξην 

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 2.200 0,95                                              

2.090,00 €  

5 Επκαξηθό ρπινπίηεο 

εγρώξην (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 1.400 1,2                                              

1.680,00 €  

6 Μαθαξόληα Νν 6 

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 2.200 0,95                                              

2.090,00 €  

7 Φαθέο ςηιέο εγρώξηα  

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 1.000 1,2                                              

1.200,00 €  

8 Φαζόιηα μεξά κέηξηα 

εγρώξηα (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 1.560 1,6                                              

2.496,00 €  

9 Ρεβύζηα εγρώξηα( 

ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 1.560 1,9                                              

2.964,00 €  

10 Ρύδη θαξνιίλα εγρώξην  

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 1.560 1,3                                              

2.028,00 €  

11 Ρύδη ηύπνπ γιαζζέ  

εγρώξην (ζπζθεπαζία 

500 γξ.) 

ηεκάρην 600 0,9                                                  

540,00 €  

12 Αιεύξη γηα όιεο ηηο 

ρξήζεηο     ( 1000 γξ.) 

ηεκάρην 200 1,1                                                  

220,00 €  

13 Σνκαηνρπκόο 

ζπκππθλσκέλνο 

(ζπζθεπαζία 500 γξ.) 

ηεκάρην 4.500 0,9                                              

4.050,00 €  

14 Εάραξε ιεπθή ςηιή   

(ζπζθεπαζία 1000 γξ.) 

ηεκάρην 100 1,1                                                  

110,00 €  

15 Άξηπκα ιεκνληνύ  (380 

ml) 

ηεκάρην 680 1,1                                                  

748,00 €  

16 Ξύδη (ζπζθεπαζία 400 ηεκάρην 200 0,6                                                  
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ml) 120,00 €  

17 Αιάηη (πζθεπαζία 

ζαθνπιάθη 1000 γξ.) 

ηεκάρην 260 0,9                                                  

234,00 €  

18   Καλέια ζε ζθόλε   

(ζπζθεπαζία 50 γξ.) 

ηεκάρην 70 1                                                    

70,00 €  

19 Καλέια μύιν  

(ζπζθεπαζία 50 γξ.) 

ηεκάρην 70 0,9                                                    

63,00 €  

20    Γαξύθαιν νιόθιεξν  

(ζπζθεπαζία 15 γξ.) 

ηεκάρην 70 0,8                                                    

56,00 €  

21 Κύκηλν ζθόλε   

(ζπζθεπαζία 50 γξ.) 

ηεκάρην 70 0,9                                                    

63,00 €  

22   Πηπέξη ηξηκκέλν   

(ζπζθεπαζία 50 γξ.) 

ηεκάρην 140 1,2                                                  

168,00 €  

23  Γπόζκνο ηξηκκέλνο  

(ζπζθεπαζία 15 γξ.) 

ηεκάρην 70 1,6                                                  

112,00 €  

24  Γαθλόθπιια    

(ζπζθεπαζία 15 γξ.) 

ηεκάρην 60 0,9                                                    

54,00 €  

25 Μπαράξη ηξηκέλν ηεκάρην 20 1,2                                                    

24,00 €  

26 Αξαβνζηηέιαην ή 

Ζιηέιαην 1lt 

ηεκάρην 80 2                                                  

160,00 €  

27 Μνζρνθάξπδν 

(ζπζθεπαζία15 γξ) 

ηεκάρην 20 0,7                                                    

14,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

27.310,00 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                             

3.550,30 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

30.860,30 €  

            

        ΚΑΘ. 

ΑΞΗΑ 

                                         

288.229,50 €  

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΗΓΧΝ 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΜΔ Φ.Π.Α 13% 

    Φ.Π.Α 13%                                            

37.469,84 €  

        ΤΝΟΛΟ                                          

325.699,34 €  

            

ΟΜΑΓΑ 2  ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  CPV : 15800000-6 ME  Φ.Π.Α. 24 % 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

  

ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ 

 

1 Εειέ   (2 θαθειάθηα 

200γξ. αλά θνπηί) 

ηεκάρην 200 1,3                                                  

260,00 €  

2 Βαλίιηα άξσκα  

(ζπζθεπαζία 5 Υ 1,5 

γξ.) 

ηεκάρην 200 0,5                                                  

100,00 €  

3 όδα Μαγεηξηθή 350γξ ηεκάρην 150 1,5                                                  

225,00 €  

4 Βαθή απγώλ 25γξ ηεκάρην 150 1,8                                                  

270,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                                  

855,00 €  

        Φ.Π.Α. 

24% 

                                                 

205,20 €  
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        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                             

1.060,20 €  

            

        ΚΑΘ. 

ΑΞΗΑ 

                                                 

855,00 €  

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΗΓΧΝ 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΜΔ Φ.Π.Α 24% 

    Φ.Π.Α 24%                                                  

205,20 €  

        ΤΝΟΛΟ                                              

1.060,20 €  

            

ΟΜΑΓΑ 3 ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ  CPV : 15500000-3 ME  Φ.Π.Α. 13 % 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

  ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ         

1 Σπξί θέηα θηιά 1.500 7,95                                            

11.925,00 €  

2 Σπξί θαζέξη θηιά 850 9,9                                              

8.415,00 €  

3 Σπξί γηα ηνζη (ηύπνπ 

edam ή gouda)θνκκέλν 

ζε θέηεο 

θηιά 750 6,3                                              

4.725,00 €  

4 Σπξί θεθαινηύξη θηιά 1.000 9,7                                              

9.700,00 €  

5 Γηανύξηη ζηξαγγηζηό  

(200 γξ.) 

ηεκάρην 1.900 1,2                                              

2.280,00 €  

6 Φξέζθν Γάια 

Παζηεξησκέλν  (1lt) 

Σεκάρην 30.000 1,07                                            

32.100,00 €  

7 Γάια εβαπνξέ (410 γξ.) ηεκάρην 1.870 0,9                                              

1.683,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

70.828,00 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                             

9.207,64 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

80.035,64 €  

  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 

 

1 Γάια εβαπνξέ (410 γξ.) ηεκάρην 42.900 0,9                                            

38.610,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

38.610,00 €  

        Φ.Π.Α  

13% 

                                             

5.019,30 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

43.629,30 €  

  ΗΗΣΗΟ         

1 Σπξί θεθαινηύξη θηιά 100 9,7                                                  

970,00 €  

2 Γάια εβαπνξέ (410 γξ.) ηεκάρην 300 0,9                                                  

270,00 €  

ΤΝΟΛΑ                                              

1.240,00 €  
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Φ.Π.Α. 13%                                                  

161,20 €  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ                                              

1.401,20 €  

 Β' ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (ΓΑΛΑ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ) 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

1 Φρέσκο Γάλα 

Παστεριωμένο  (1lt) 

Σεμάχιο 13.500 1,07                                            

14.445,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

14.445,00 €  

        ΦΠΑ 13%                                              

1.877,85 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

16.322,85 €  

 Α' ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (ΓΑΛΑ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ) 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

1 Φρέσκο Γάλα 

Παστεριωμένο  (1lt) 

Σεμάχιο 10.500 1,07                                            

11.235,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

11.235,00 €  

        ΦΠΑ 13%                                              

1.460,55 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

12.695,55 €  

  

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ (ΓΑΛΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ) 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

1 Φρέσκο Γάλα 

Παστεριωμένο  (1lt) 

ηεκάρην 190.000 1,07                                          

203.300,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                          

203.300,00 €  

        ΦΠΑ 13%                                            

26.429,00 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                         

229.729,00 €  

            

        ΚΑΘ. 

ΑΞΗΑ 

                                         

339.658,00 €  

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

    Φ.Π.Α 13%                                            

44.155,54 €  

        ΤΝΟΛΟ                                          

383.813,54 €  

            

ΟΜΑΓΑ 4  ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ  CPV : 15220000-6 & ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ  CPV : 15331170-9  

ME  Φ.Π.Α. 13 % 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

  

ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ 
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1 Πέξθα θηιέην 

θαηεςπγκέλν 

θηιό 1.500 7,38                                            

11.070,00 €  

2 Βαθαιάνο θηιέην θηιό 1.200 5,21                                              

6.252,00 €  

3 Γιώζζα θηιέην θηιό 1.140 6,08                                              

6.931,20 €  

4 Αξαθάο παθέην (1000 

γξ.) 

ηεκάρην 1.110 1,34                                              

1.487,40 €  

5 Φαζνιάθηα (1000 γξ.) ηεκάρην 1.100 1,43                                              

1.573,00 €  

6 παλάθη (1000 γξ.) ηεκάρην 820 1,47                                              

1.205,40 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

28.519,00 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                             

3.707,47 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

32.226,47 €  

  

ΗΗΣΗΟ 

1 Πέξθα θηιέην 

θαηεςπγκέλν 

θηιό 1500 7,38                                            

11.070,00 €  

2 Βαθαιάνο θηιέην θηιό 1500 5,21                                              

7.815,00 €  

3 Αξαθάο παθέην (1000 

γξ.) 

ηεκάρην 1400 1,34                                              

1.876,00 €  

4 Φαζνιάθηα (1000 γξ.) ηεκάρην 1400 1,43                                              

2.002,00 €  

5 παλάθη (1000 γξ.) ηεκάρην 300 1,47                                                  

441,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

23.204,00 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                             

3.016,52 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

26.220,52 €  

            

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΦΑΡΗΧΝ ΚΑΗ 

ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ  ΜΔ Φ.Π.Α 13% 

  ΚΑΘ. 

ΑΞΗΑ 

                                           

51.723,00 €  

  Φ.Π.Α 13%                                              

6.723,99 €  

  ΤΝΟΛΟ                                            

58.446,99 €  

            

ΟΜΑΓΑ 5 ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ  CPV : 03221200-8 ME  Φ.Π.Α. 13 % 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ 

1 Αγγνύξηα ηεκάρην 2.000 0,3                                                  

600,00 €  

2 Άλεζνο (δεκάηη 100 γξ.) ηεκάρην 180 0,38                                                    

68,40 €  

3 Αριάδηα θξπζηάιιηα 

εγρώξηα 

θηιό 2.500 1,29                                              

3.225,00 €  

4 Μαληαξίληα θιεκεληίλεο θηιό 400 0,99                                                  

396,00 €  
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5 Βεξύθνθα θηιό 300 1,29                                                  

387,00 €  

6 Καξόηα θηιό 500 0,68                                                  

340,00 €  

7 Καξπνύδη θηιό 1.000 0,3                                                  

300,00 €  

8 Κνινθπζάθηα θηιό 800 1,12                                                  

896,00 €  

9 Κξεκκπδάθηα θξέζθα θηιό 300 1,17                                                  

351,00 €  

10 Κξεκκύδηα μεξά θηιό 2.500 0,66                                              

1.650,00 €  

11 Λάραλν θηιό 1.300 0,42                                                  

546,00 €  

12 Λεκόληα θηιό 800 1,51                                              

1.208,00 €  

13 Μαηληαλόο (δεκάηη 100 

γξ.) 

ηεκάρην 300 0,34                                                  

102,00 €  

14 Μαξνύιηα ηεκάρην 500 0,39                                                  

195,00 €  

15 Μήια ζηάξθηλ θηιό 3.500 1                                              

3.500,00 €  

16 Μπαλάλεο θηιό 3.500 1,13                                              

3.955,00 €  

17 Νηνκάηεο Α΄πνηόηεηαο θηιό 2.000 1,07                                              

2.140,00 €  

18 Παηάηεο θηιό 16.000 0,6                                              

9.600,00 €  

19 Πεπόληα θηιό 400 0,68                                                  

272,00 €  

20 Πηπεξηέο πξάζηλεο 

ρνλδξέο 

θηιό 250 0,87                                                  

217,50 €  

21 Πνξηνθάιηα θηιό 1.500 0,86                                              

1.290,00 €  

22 Ρνδάθηλα θηιό 500 1,04                                                  

520,00 €  

23 έιηλν θηιό 60 1,03                                                    

61,80 €  

24 θόξδα ηεκάρην 400 0,26                                                  

104,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

31.924,70 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                             

4.150,21 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

36.074,91 €  

  

ΗΗΣΗΟ 

1 Άλεζνο (δεκάηη 100 γξ.) ηεκάρην 195 0,38                                                    

74,10 €  

2 Καξόηα θηιό 800 0,68                                                  

544,00 €  

3 Κνινθπζάθηα θηιό 600 1,12                                                  

672,00 €  

4 Κξεκκύδηα μεξά θηιό 1.000 0,66                                                  

660,00 €  

5 Μαηληαλόο (δεκάηη 100 ηεκάρην 195 0,34                                                    

20PROC006821365 2020-06-04



 

[94] 

 

γξ.) 66,30 €  

6 Νηνκάηεο Α΄πνηόηεηαο θηιό 500 1,07                                                  

535,00 €  

7 Παηάηεο θηιό 2.500 0,6                                              

1.500,00 €  

8 Πηπεξηέο πξάζηλεο 

ρνλδξέο 

θηιό 250 0,87                                                  

217,50 €  

9 έιηλν θηιό 25 1,03                                                    

25,75 €  

10 θόξδα ηεκάρην 220 0,26                                                    

57,20 €  

        ΤΝΟΛΑ                                              

4.351,85 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                                 

565,74 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                             

4.917,59 €  

            

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ 

ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ ΜΔ Φ.Π.Α 13% 

    ΚΑΘ. 

ΑΞΗΑ 

                                           

36.276,55 €  

    Φ.Π.Α 13%                                              

4.715,95 €  

    ΤΝΟΛΟ                                            

40.992,50 €  

ΟΜΑΓΑ 6 ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ  CPV :15810000-9 ME  Φ.Π.Α. 13 % 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

  ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ         

1 Φσκί (350-400 γξ) θηιό 15.500 1,5                                            

23.250,00 €  

2 Μεινκαθάξνλα θηιό 100 12                                              

1.200,00 €  

3 Κνπξακπηέδεο θηιό 100 12                                              

1.200,00 €  

4 Φσκί θξέζθν ηνζη 

θόξκαο  (ζπζθεπαζία 

750 γξ.) 

ηεκάρην 1.000 3                                              

3.000,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                            

28.650,00 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                             

3.724,50 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                           

32.374,50 €  

  ΗΗΣΗΟ         

1 Μεινκαθάξνλα θηιό 100 12                                              

1.200,00 €  

2 Κνπξακπηέδεο θηιό 100 12                                              

1.200,00 €  

        ΤΝΟΛΑ                                              

2.400,00 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                                 

312,00 €  

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                             

2.712,00 €  
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        ΤΝΟΛΑ                                            

31.050,00 €  

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                             

4.036,50 €  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ   ΤΝΟΛΟ                                            

35.086,50 €  

            

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΓΗΑ ΣΖ Γ/ΝΖ 

ΠΑΗΓΗΚΧΝ 

ΣΑΘΜΧΝ 

                                                 

374.994,38 €  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 

ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΗΖΖ 

                                                 

228.379,78 €  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΗΗΣΗΟ  
                                                   

92.025,90 €  

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ                                                  

                                                 

229.729,00 €  

Β' ΒΑΘΜΗΑ 

ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ (ΓΑΛΑ 

ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ 

ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ) 

                                                   

16.322,85 €  

Α' ΒΑΘΜΗΑ 

ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ (ΓΑΛΑ 

ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ 

ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ) 

                                                   

12.695,55 €  

         

 ΤΝΟΛΟ: 

                     

954.147,46 €  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΚΑΘ.ΑΞΗΑ 843.440,05 ΚΑΘ.ΑΞΗΑ                                               

855,00 €  

Φ.Π.Α 13% 109.647,21 Φ.Π.Α 24%                                                  

205,20 €  

ΤΝΟΛΟ 953.087,26 ΤΝΟΛΟ                                              

1.060,20 €  

        

ΤΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α  (13% 

& 24%) 

                                             

109.852,41 €  

  ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                          

954.147,46 €  

 
Επιςθμαίνεται ότι οι προαναφερόμενεσ  ποςότθτεσ δφναται να αυξομειωκοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν χωρίσ θ ςυνολικι αξία όλων των υπό 
προμικεια ειδϊν να υπερβεί το ςυμβατικό ποςό. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/νςθ Ραιδικϊν Στακμϊν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ  Ρροςταςίασ 
 

 

 
 
Ρρομικειασ τροφίμων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν , του 
Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου, τθσ Δομισ παροχισ Συςςιτίου   ,φρζςκου γάλακτοσ για τουσ εργαηόμενουσ 
του Διμου Αιγάλεω και των Ν.Ρ.Δ.Δ . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ 

Αρ. Διακιρυξθσ :……………………………… 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Τθσ Επιχείρθςθσ ………………………………………, με ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ.   ………………………., 

που εδρεφει ςτ… …………………….., οδόσ ……………….………, 

αρικμόσ …….., τθλ. …………………., fax ………………. 

 

ΟΜΑΔΑ 2  ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  CPV : 15800000-6 ME  Φ.Ρ.Α. 13% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  

ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

1 Ελαιόλαδο γνιςιο 
παρκζνο (ςυςκευαςία 
5 lt) 

τεμάχιο 600                                              

2 Αυγά ωοςκοπθμζνα 
(53-63 γρ.) 

τεμάχιο 6.000                                                   

3 Ηυμαρικό κρικαράκι 
εγχϊριο (ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμάχιο 1.000                                                

4 Ηυμαρικό μακαρονάκι 
κοφτό εγχϊριο 
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 5.000                                                 

5 Μακαρόνια Νο 6 
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 1.000                                                    

6 Ηυμαρικό χυλοπίτεσ 
εγχϊριο (ςυςκευαςία 

τεμάχιο 900                                                 

20PROC006821365 2020-06-04



 

[97] 

 

500 γρ.) 

7 Μακαρόνια Νο 2 
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 800                                                     

8 Τραχανάσ 
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 350                                                    

9 Φακζσ ψιλζσ εγχϊρια  
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 6.000                                                

10 Φαςόλια ξερά μζτρια 
εγχϊρια (ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμάχιο 2.000                                                

11 εβφκια εγχϊρια( 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 950                                                

12 φηι καρολίνα εγχϊριο  
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 2.000                                                 

13 φηι τφπου μπονζτ 
εγχϊριο (ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμάχιο 2.500                                                

14 φηι τφπου γλαςςζ  
εγχϊριο (ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμάχιο 2.000                                                

15 Μζλι (ςυςκευαςία 
1000 γρ.) 

τεμάχιο 1.200                                              

16 Αλεφρι για όλεσ τισ 
χριςεισ ( 1000 γρ.) 

τεμάχιο 700                                                     

17 Αλεφρι τφπου φαρίνα 
(500 γρ.) 

τεμάχιο 450                                                    

18 Κρζμα άνκοσ 
αραβοςίτου βανίλια      
( 160 γρ.) 

τεμάχιο 500                                                  

19 Φαριν λακτζ  (300 γρ.) τεμάχιο 350                                                 

20 Σκόνθ μαγειρικισ corn 
flour (ςυςκευαςία 500 
γρ.) 

τεμάχιο 50                                                       

21 Σκόνθ μαγειρικισ 
μπζκιν Ράουντερ 
(ςυςκευαςία 200 γρ.) 

τεμάχιο 70                                                   

22 Τοματοχυμόσ 
ςυμπυκνωμζνοσ 
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 2.000                                                

23 Ηάχαρθ λευκι ψιλι   
(ςυςκευαςία 1000 γρ.) 

τεμάχιο 1.500                                                

24 Ηάχαρθ άχνθ   
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 500                                                    

25 Δθμθτριακά - νιφάδεσ 
καλαμποκιοφ (500 γρ.) 

τεμάχιο 2.800                                              

26 Γαλοποφλα βραςτι 
(1000 γρ.) 

κιλό 300                                                

27 Μαρμελάδα   
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 1.400                                                

28 Φφλλο ςφολιάτασ ( 
800 γρ. ) 

τεμάχιο 500                                                 
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29 Χυμόσ ανάμεικτοσ   
(ςυςκευαςία 1 lt) 

τεμάχιο 5.000                                                

30 Βοφτυρο γάλακτοσ 
250γρ 

τεμάχιο 500                                                

31 Τςάι του βουνοφ  
(ςυςκευαςία 20 Χ 1,5 
γρ.) 

τεμάχιο 100                                                    

34 Κακάο (ςυςκευαςία 
125 γρ.) 

τεμάχιο 100                                                    

35 Μαγιά ξθρι   
(φακελάκια 3 τεμ Χ 9 
γρ.) 

τεμάχιο 30                                                    

37 Άρτυμα λεμονιοφ  
(380 ml) 

τεμάχιο 300                                                   

38 Bοφτυρο μαργαρίνθ 
soft   (ςυςκευαςία 500 
γρ.) 

τεμάχιο 1.500                                                

41 Μπιςκότα τφπου πτι-
μπερ (ςυςκευαςία 
225 γρ.) 

τεμάχιο 900                                                

42 Μπιςκότα τφπου 
μιράντα (ςυςκευαςία 
250 γρ.) 

τεμάχιο 800                                                

43 Ξφδι (ςυςκευαςία 400 
ml) 

τεμάχιο 600                                                    

44 Αλάτι (Συςκευαςία 
ςακουλάκι 1000 γρ.) 

τεμάχιο 700                                                    

45   Κανζλα ςε ςκόνθ 
(ςυςκευαςία 50 γρ.) 

τεμάχιο 80                                                       

46 Κανζλα ξφλο  
(ςυςκευαςία 50 γρ.) 

τεμάχιο 80                                                      

47    Γαρφφαλο 
ολόκλθρο(ςυςκευαςία 
15 γρ.) 

τεμάχιο 80                                                      

48 Κφμινο ςκόνθ   
(ςυςκευαςία 50 γρ.) 

τεμάχιο 60                                                      

49   Ριπζρι τριμμζνο   
(ςυςκευαςία 50 γρ.) 

τεμάχιο 100                                                     

50   ίγανθ (ςυςκευαςία 
100 γρ.) 

τεμάχιο 70                                                    

51  Δυόςμοσ τριμμζνοσ  
(ςυςκευαςία 15 γρ.) 

τεμάχιο 60                                                   

52  Δαφνόφυλλα 
(ςυςκευαςία 15 γρ.) 

τεμάχιο 70                                                  

53 Σιμιγδαλι 500 γρ. τεμάχιο 300                                                    

54 Μπαχάρι τριμζνο τεμάχιο 50                                                      

55 Καρφδια ςυςκ.190 γρ τεμάχιο 60                                                    

56 Αμφγδαλα  ςυςκ.240 
γρ 

τεμάχιο 60                                                    

57 Κουβερτοφρα  ςυςκ.3 τεμάχιο 50                                                    
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τεμ375 

58 Καραμζλεσ τφπου Τηελ 
1000 γρ 

τεμάχιο 600                                                 

59 Αραβοςιτζλαιο ι 
Θλιζλαιο 1lt 

τεμάχιο 300                                                    

60 Μοςχοκάρυδο 
(ςυςκευαςία15 γρ) 

τεμάχιο 60                                                      

61 Φρυγανιά τρίμμα( 
ςυςκευαςία 180 γρ) 

τεμάχιο 400                                                     

        ΣΥΝΟΛΑ                                            

        Φ.Ρ.Α. 
13% 

                                            

        ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                          

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ 

1 Ελαιόλαδο 
παρκζνο(ςυςκευαςία 
1 lt) 

τεμάχιο 10.725                                              

2 Μακαρόνια Νο 6 
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 20.900                                              

3 Αλεφρι για όλεσ τισ 
χριςεισ (1000γρ.) 

τεμάχιο 10.725                                              

4 Φαςόλια ξερά μζτρια 
εγχϊρια(ςυςκ.500γρ.) 

τεμάχιο 10.725                                              

5 Φακζσ ψιλζσ εγχϊρια    
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 10.725                                           

6 φηι τφπου γλαςςζ  
εγχϊριο (ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμάχιο 10.725                                               

7 Ηυμαρικό κρικαράκι 
εγχϊριο (ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμάχιο 10.725                                              

8 Ηάχαρθ τεμάχιο 10.725                                            

9 Τοματοχυμόσ τεμάχιο 10.725                                                

  Καφζσ Ελλθνικόσ κιλό 200                                                

               
ΣΥΝΟΛΑ 

                                          

        Φ.Ρ.Α. 
13% 

                                            

        ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                          

  
ΣΙΣΣΙΤΙΟ 

1 Ελαιόλαδο γνιςιο 
παρκζνο (ςυςκευαςία 
5 lt) 

τεμάχιο 200                                                 

2 Αυγά ωοςκοπθμζνα 
(53-63 γρ.) 

τεμάχιο 800                                                   
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3 Ηυμαρικό κρικαράκι 
εγχϊριο (ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμάχιο 1.500                                               

4 Ηυμαρικό μακαρονάκι 
κοφτό εγχϊριο 
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 2.200                                               

5 Ηυμαρικό χυλοπίτεσ 
εγχϊριο (ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμάχιο 1.400                                                

6 Μακαρόνια Νο 6 
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 2.200                                               

7 Φακζσ ψιλζσ εγχϊρια  
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 1.000                                               

8 Φαςόλια ξερά μζτρια 
εγχϊρια (ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμάχιο 1.560                                                

9 εβφκια εγχϊρια( 
ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 1.560                                                 

10 φηι καρολίνα εγχϊριο  
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 1.560                                                

11 φηι τφπου γλαςςζ  
εγχϊριο (ςυςκευαςία 
500 γρ.) 

τεμάχιο 600                                                    

12 Αλεφρι για όλεσ τισ 
χριςεισ     ( 1000 γρ.) 

τεμάχιο 200                                                    

13 Τοματοχυμόσ 
ςυμπυκνωμζνοσ 
(ςυςκευαςία 500 γρ.) 

τεμάχιο 4.500                                                

14 Ηάχαρθ λευκι ψιλι   
(ςυςκευαςία 1000 γρ.) 

τεμάχιο 100                                                   

15 Άρτυμα λεμονιοφ  
(380 ml) 

τεμάχιο 680                                                   

16 Ξφδι (ςυςκευαςία 400 
ml) 

τεμάχιο 200                                                   

17 Αλάτι (Συςκευαςία 
ςακουλάκι 1000 γρ.) 

τεμάχιο 260                                                    

18   Κανζλα ςε ςκόνθ   
(ςυςκευαςία 50 γρ.) 

τεμάχιο 70                                                      

19 Κανζλα ξφλο  
(ςυςκευαςία 50 γρ.) 

τεμάχιο 70                                                     

20    Γαρφφαλο ολόκλθρο  
(ςυςκευαςία 15 γρ.) 

τεμάχιο 70                                                       

21 Κφμινο ςκόνθ   
(ςυςκευαςία 50 γρ.) 

τεμάχιο 70                                                     

22   Ριπζρι τριμμζνο   
(ςυςκευαςία 50 γρ.) 

τεμάχιο 140                                                    

23  Δυόςμοσ τριμμζνοσ  
(ςυςκευαςία 15 γρ.) 

τεμάχιο 70                                                    

24  Δαφνόφυλλα    
(ςυςκευαςία 15 γρ.) 

τεμάχιο 60                                                      

25 Μπαχάρι τριμζνο τεμάχιο 20                                                       
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26 Αραβοςιτζλαιο ι 
Θλιζλαιο 1lt 

τεμάχιο 80                                                     

27 Μοςχοκάρυδο 
(ςυςκευαςία15 γρ) 

τεμάχιο 20                                                       

        ΣΥΝΟΛΑ                                            

        Φ.Ρ.Α. 
13% 

                                              

        ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                            

            

        ΚΑΘ. ΑΞΙΑ                                          

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΔΩΝ 
ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α 13% 

    Φ.Ρ.Α 13%                                             

        ΣΥΝΟΛΟ                                           

Υπογραφι Συμμετζχοντοσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/νςθ Ραιδικϊν Στακμϊν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ  Ρροςταςίασ 
 

 

 
Ρρομικειασ τροφίμων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν , του 
Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου, τθσ Δομισ παροχισ Συςςιτίου   ,φρζςκου γάλακτοσ για τουσ εργαηόμενουσ 
του Διμου Αιγάλεω και των Ν.Ρ.Δ.Δ . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ 

Αρ. Διακιρυξθσ :……………………………… 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Τθσ Επιχείρθςθσ ………………………………………, με ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ.   ………………………., 

που εδρεφει ςτ… …………………….., οδόσ ……………….………, 

αρικμόσ …….., τθλ. …………………., fax ………………. 
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ΟΜΑΔΑ 2  ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  CPV : 15800000-6 ME  Φ.Ρ.Α. 24 % 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  

  
ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 

1 Ηελζ   (2 φακελάκια 
200γρ. ανά κουτί) 

τεμάχιο 200 1,3                                                    

2 Βανίλια άρωμα  
(ςυςκευαςία 5 Χ 1,5 
γρ.) 

τεμάχιο 200 0,5                                                    

3 Σόδα Μαγειρικι 
350γρ 

τεμάχιο 150 1,5                                                   

4 Βαφι αυγϊν 25γρ τεμάχιο 150 1,8                                                    

        ΣΥΝΟΛΑ                                                   

        Φ.Ρ.Α. 
24% 

                                                   

        ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                              

            

        ΚΑΘ. ΑΞΙΑ                                                   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΔΩΝ 
ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α 24% 

    Φ.Ρ.Α 24%                                                  

        ΣΥΝΟΛΟ                                              

Υπογραφι Συμμετζχοντοσ 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/νςθ Ραιδικϊν Στακμϊν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ  Ρροςταςίασ 
 

 

 
Ρρομικειασ τροφίμων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν , του 
Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου, τθσ Δομισ παροχισ Συςςιτίου   ,φρζςκου γάλακτοσ για τουσ εργαηόμενουσ 
του Διμου Αιγάλεω και των Ν.Ρ.Δ.Δ . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ 

Αρ. Διακιρυξθσ :……………………………… 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Τθσ Επιχείρθςθσ ………………………………………, με ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ.   ………………………., 

που εδρεφει ςτ… …………………….., οδόσ ……………….………, 
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αρικμόσ …….., τθλ. …………………., fax ………………. 

ΟΜΑΔΑ 3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ  CPV : 15500000-3 ME  Φ.Ρ.Α. 13 % 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  

ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ         

Τυρί φζτα κιλά 1.500                                               

Τυρί καςζρι κιλά 850                                                

Τυρί για τοςτ (τφπου 
edam ι 
gouda)κομμζνο ςε 
φζτεσ 

κιλά 750                                                

Τυρί κεφαλοτφρι κιλά 1.000                                               

Γιαοφρτι ςτραγγιςτό  
(200 γρ.) 

τεμάχιο 1.900                                                

Φρζςκο Γάλα 
Ραςτεριωμζνο  (1lt) 

Τεμάχιο 30.000                                               

Γάλα εβαπορζ (410 
γρ.) 

τεμάχιο 1.870                                                

      ΣΥΝΟΛΑ                                             

      Φ.Ρ.Α. 
13% 

                                              

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                             

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ 
 

Γάλα εβαπορζ (410 
γρ.) 

τεμάχιο 42.900 0,9                                             

      ΣΥΝΟΛΑ                                            

      Φ.Ρ.Α  
13% 

                                             

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                            

ΣΙΣΣΙΤΙΟ         

Τυρί κεφαλοτφρι κιλά 100                                                   

Γάλα εβαπορζ (410 
γρ.) 

τεμάχιο 300                                                   

ΣΥΝΟΛΑ                                            

Φ.Ρ.Α. 13%                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                              

 Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ (ΓΑΛΑ ΚΑΘΑΙΣΤΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  
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(€) 

Φρζςκο Γάλα 
Ραςτεριωμζνο  (1lt) 

Τεμάχιο 13.500                                               

      ΣΥΝΟΛΑ                                             

      ΦΡΑ 13%                                               

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                             

 Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ (ΓΑΛΑ ΚΑΘΑΙΣΤΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  

Φρζςκο Γάλα 
Ραςτεριωμζνο  (1lt) 

Τεμάχιο 10.500                                              

      ΣΥΝΟΛΑ                                              

      ΦΡΑ 13%                                               

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                            

  
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΓΑΛΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ) 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  

Φρζςκο Γάλα 
Ραςτεριωμζνο  (1lt) 

τεμάχιο 190.000                                           

      ΣΥΝΟΛΑ                                           

      ΦΡΑ 13%                                             

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                          

      ΚΑΘ. ΑΞΙΑ                                          

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΡΟΙΟΝΤΩΝ 

    Φ.Ρ.Α 13%                                             

      ΣΥΝΟΛΟ                                           

 
Υπογραφι Συμμετζχοντοσ 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/νςθ Ραιδικϊν Στακμϊν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ  Ρροςταςίασ 
 

 

 

20PROC006821365 2020-06-04



 

[105] 

 

Ρρομικειασ τροφίμων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν , του 
Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου, τθσ Δομισ παροχισ Συςςιτίου   ,φρζςκου γάλακτοσ για τουσ εργαηόμενουσ 
του Διμου Αιγάλεω και των Ν.Ρ.Δ.Δ . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ 

Αρ. Διακιρυξθσ :……………………………… 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Τθσ Επιχείρθςθσ ………………………………………, με ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ.   ………………………., 

που εδρεφει ςτ… …………………….., οδόσ ……………….………, 

αρικμόσ …….., τθλ. …………………., fax ………………. 

ΟΜΑΔΑ 4  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΙΑ  CPV : 15220000-6 & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  
CPV : 15331170-9  ME  Φ.Ρ.Α. 13 % 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  

  
ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Ρζρκα φιλζτο 
κατεψυγμζνο 

κιλό 1.500                                              

Βακαλάοσ φιλζτο κιλό 1.200                                               

Γλϊςςα φιλζτο κιλό 1.140                                                

Αρακάσ πακζτο (1000 
γρ.) 

τεμάχιο 1.110                                                

Φαςολάκια (1000 γρ.) τεμάχιο 1.100                                                

Σπανάκι (1000 γρ.) τεμάχιο 820                                                

      ΣΥΝΟΛΑ                                             

      Φ.Ρ.Α. 13%                                               

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                            

  
ΣΙΣΣΙΤΙΟ 

Ρζρκα φιλζτο 
κατεψυγμζνο 

κιλό 1500                                              

Βακαλάοσ φιλζτο κιλό 1500                                                

Αρακάσ πακζτο (1000 
γρ.) 

τεμάχιο 1400                                                

Φαςολάκια (1000 γρ.) τεμάχιο 1400                                                

Σπανάκι (1000 γρ.) τεμάχιο 300                                                    

      ΣΥΝΟΛΑ                                             

      Φ.Ρ.Α. 13%                                               

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                            

          

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  ΜΕ Φ.Ρ.Α 13% 

  ΚΑΘ. ΑΞΙΑ                                         

  Φ.Ρ.Α 13%                                               

  ΣΥΝΟΛΟ                                             
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Υπογραφι Συμμετζχοντοσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/νςθ Ραιδικϊν Στακμϊν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ  Ρροςταςίασ 
 

 
Ρρομικειασ τροφίμων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν , του 
Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου, τθσ Δομισ παροχισ Συςςιτίου   ,φρζςκου γάλακτοσ για τουσ εργαηόμενουσ 
του Διμου Αιγάλεω και των Ν.Ρ.Δ.Δ . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ 

Αρ. Διακιρυξθσ :……………………………… 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Τθσ Επιχείρθςθσ ………………………………………, με ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ.   ………………………., 

που εδρεφει ςτ… …………………….., οδόσ ……………….………, 

αρικμόσ …….., τθλ. …………………., fax ………………. 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ  CPV : 03221200-8 ME  Φ.Ρ.Α. 13 % 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  

ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

1 Αγγοφρια τεμάχιο 2.000                                                    

2 Άνθκοσ (δεμάτι 100 
γρ.) 

τεμάχιο 180                                                      

3 Αχλάδια κρυςτάλλια 
εγχϊρια 

κιλό 2.500                                                

4 Μανταρίνια 
κλθμεντίνεσ 

κιλό 400                                                    

5 Βερφκοκα κιλό 300                                                    

6 Καρότα κιλό 500                                                    

7 Καρποφηι κιλό 1.000                                                    

8 Κολοκυκάκια κιλό 800                                                    

9 Κρεμμυδάκια φρζςκα κιλό 300                                                    

10 Κρεμμφδια ξερά κιλό 2.500                                                

11 Λάχανο κιλό 1.300                                                    

12 Λεμόνια κιλό 800                                               

13 Μαιντανόσ (δεμάτι 
100 γρ.) 

τεμάχιο 300                                                    

14 Μαροφλια τεμάχιο 500                                                   

15 Μιλα ςτάρκιν κιλό 3.500                                                

16 Μπανάνεσ κιλό 3.500                                                

17 Ντομάτεσ 
Αϋποιότθτασ 

κιλό 2.000                                                
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18 Ρατάτεσ κιλό 16.000                                                

19 Ρεπόνια κιλό 400                                                    

20 Ριπεριζσ πράςινεσ 
χονδρζσ 

κιλό 250                                                    

21 Ρορτοκάλια κιλό 1.500                                                

22 οδάκινα κιλό 500                                                    

23 Σζλινο κιλό 60                                                      

24 Σκόρδα τεμάχιο 400                                                    

        ΣΥΝΟΛΑ                                             

        Φ.Ρ.Α. 
13% 

                                              

        ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                            

  
ΣΙΣΣΙΤΙΟ 

1 Άνθκοσ (δεμάτι 100 
γρ.) 

τεμάχιο 195                                                      

2 Καρότα κιλό 800                                                   

3 Κολοκυκάκια κιλό 600                                                

4 Κρεμμφδια ξερά κιλό 1.000                                                     

5 Μαιντανόσ (δεμάτι 
100 γρ.) 

τεμάχιο 195                                                      

6 Ντομάτεσ 
Αϋποιότθτασ 

κιλό 500                                                    

7 Ρατάτεσ κιλό 2.500                                                

8 Ριπεριζσ πράςινεσ 
χονδρζσ 

κιλό 250                                                    

9 Σζλινο κιλό 25                                                      

10 Σκόρδα τεμάχιο 220                                                       

        ΣΥΝΟΛΑ                                               

        Φ.Ρ.Α. 
13% 

                                                   

        ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                               

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 
ΜΕ Φ.Ρ.Α 13% 

    ΚΑΘ. ΑΞΙΑ                                            

    Φ.Ρ.Α 13%                                               

    ΣΥΝΟΛΟ                                              

 

Υπογραφι Συμμετζχοντοσ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

20PROC006821365 2020-06-04



 

[110] 

 

Δ/νςθ Ραιδικϊν Στακμϊν 
Δ/νςθ Κοινωνικισ  Ρροςταςίασ 
 

 
Ρρομικειασ τροφίμων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν , του 
Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου, τθσ Δομισ παροχισ Συςςιτίου   ,φρζςκου γάλακτοσ για τουσ εργαηόμενουσ 
του Διμου Αιγάλεω και των Ν.Ρ.Δ.Δ . Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ 

Αρ. Διακιρυξθσ :……………………………… 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Τθσ Επιχείρθςθσ ………………………………………, με ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ.   ………………………., 

που εδρεφει ςτ… …………………….., οδόσ ……………….………, 

αρικμόσ …….., τθλ. …………………., fax ………………. 

 
 
ΟΜΑΓΑ 6 ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ  CPV :15810000-9 ME  Φ.Π.Α. 13 % 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 ΤΝΟΛΟ(€)  

  ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ         

1 Φσκί (350-400 γξ) θηιό 15.500                                               

2 Μεινκαθάξνλα θηιό 100                                                 

3 Κνπξακπηέδεο θηιό 100                                                

4 Φσκί θξέζθν ηνζη 

θόξκαο  (ζπζθεπαζία 

750 γξ.) 

ηεκάρην 1.000                                               

        ΤΝΟΛΑ                                             

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                              

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                            

  ΗΗΣΗΟ         

1 Μεινκαθάξνλα θηιό 100                                                

2 Κνπξακπηέδεο θηιό 100                                                

        ΤΝΟΛΑ                                                

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                                   

        ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

                                              

            

        ΤΝΟΛΑ                                             

        Φ.Π.Α. 

13% 

                                               

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ   ΤΝΟΛΟ                                             

Υπογραφι Συμμετζχοντοσ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 107-258755

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090197140
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.aigaleo.gr
Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ
Οδός και αριθμός: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ
Ταχ. κωδ.: 12243
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΒΑΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2132044878
φαξ: 2102044880
Ηλ. ταχ/μείο: promithies@egaleo.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΓΑΛΕΩ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ
/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 954.147,46 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 2/6574/05-03-2020

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

20PROC006821365 2020-06-04



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας

Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
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Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:
Ναι / 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
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
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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
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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;

Απάντηση:
Ναι / 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
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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, 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 [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] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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