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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α 

Πόλη ΑΘΗΝΑ-ΠΑΙΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 19 002 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR300 

Τηλέφωνο 2132030721 - 710 

Φαξ 2106647317 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  basiliou@0155.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες (διακήρυξη)  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Αρμόδιος για πληροφορίες (μελέτη) ΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vrefstathmos@gmail.com 

Τηλέφωνο 2106641062 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.paiania.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ο Δήμος Παιανίας και ανήκει στην γενική κυβέρνηση υποτομέας Ο.Τ.Α. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό 
επίπεδο. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : www.paiania.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. με σφραγισμένες 
ηλεκτρονικές προσφορές μονό βάση τιμής και με κριτήριο κατακύρωσης: 

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

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 

του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης της αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με της διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια και  για 

τα λοιπά είδη κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής  με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν της τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δυο έτη με δυνατότητα 3μηνης παράτασης.  

 

 

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




   

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης. 

Η δαπάνη προμήθειας της παρούσας σύμβασης θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π. και του 
Δήμου, των οικονομικών ετών 2020,2021,2022 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις, ανά υπηρεσία, υπό τους 
κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) ως ακολούθως: 

  Κ.Α. 10-6481.006 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020, 55.000,00 € του προϋπολογισμού 

έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό(55.000,00) για τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και παιδείας 

του Δήμου 

   Κ.Α. 10-6481.007 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020, 18.000,00 € του προϋπολογισμού 

έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό.(18.000,00) για τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και παιδείας 

του Δήμου 

 Κ.Α. 10-6481.008 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020, 18.000,00 € του προϋπολογισμού 

έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό.(18.000,00) για τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και παιδείας 

του Δήμου 

  Κ.Α. 10-6481.009 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020, 17.000,00 € του προϋπολογισμού 

έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό.(17.000,00) για τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και παιδείας 

του Δήμου 

 Κ.Α. 10-6481.010 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020, 9.000,00 € του προϋπολογισμού 

έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό (9.000,00)για τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και παιδείας 

του Δήμου 

και τον Κ.Α. 15-6699.008 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020, 100.00,00€ του 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό(100.000,00) για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Παιανίας. 

 

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός 2020-2021-2022 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ€ ΦΠΑ % ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ€ 

Α 

A1 

Παντοπωλείου-

κατεψυγμένα 

λαχανικά-

γαλακτοκομικά 87637,35 13 11392,86 99030,21 

A2 

Παντοπωλείου-

κατεψυγμένα 

λαχανικά-

γαλακτοκομικά 2494,67 24 598,72 3093,39 

A3 Ελαιόλαδο 1914 13 248,82 2162,82 

A4 

Αναψυκτικά-

χυμοί 2381,6 13 309,61 2691,21 

A5 

Αναψυκτικά-

χυμοί 2428,8 24 582,91 3011,71 

Β Β 

Είδη 

Οπωροπωλείου 31852 13 4140,76 35992,76 





   

Γ 

Γ1 

Είδη 

Κρεοπωλείου 

(ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ) 6000 13 780,00 6780,00 

Γ2 

Είδη 

Κρεοπωλείου 

(ΚΡΕΑΣ) 25818 13 3356,34 29174,34 

Δ Δ 

Είδη 

Ιχθυοπωλείου 15885 13 2065,05 17950,05 

Ε 

Ε1 Είδη Αρτοποιίας 9900 13 1287,00 11187,00 

Ε2 

Φρέσκοι Χυμοί – 

Είδη 

ζαχαροπλαστικής 18360 24 4406,40 22766,40 

Ζ 

Ζ1 

Είδη 

παντοπωλείου 94284,45 13 12256,98 106541,43 

Ζ2 

Είδη 

παντοπωλείου 11678 24 2802,72 14480,72 

Ζ3 Ελαιόλαδο 18900 13 2457,00 99030,21 

Η Η 

Είδη 

κρεοπωλείου 50804 13 6604,52 3093,39 

    ΣΥΝΟΛΑ 380337,87   53289,68 433627,55 

 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τιμές αναφοράς ανά κατηγορία  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ€ ΦΠΑ% ΣΥΝΟΛΟ€ 

Α1 15800000-6 87637,35 13 11392,86 99030,21 

Α2 15800000-6 2494,67 24 598,72 3093,39 

Α3 15411110-6 1914,00 13 248,82 2162,82 

Α4 15982000-5 2381,60 13 309,61 2691,21 

Α5 15982000-5 2428,80 24 582,91 3011,71 

Β 03221200-8 31852,00 13 4140,76 35992,76 

Γ1 15112130-6 6000,00 13 780,00 6780,00 





   

Γ2 15100000-9 25818,00 13 3356,34 29174,34 

Δ 03311000-2 15885,00 13 2065,05 17950,05 

Ε1 15811100-7 9900,00 13 1287,00 11187,00 

Ε2 15321000-4 18360,00 24 4406,40 22766,40 

Ζ1 15800000-6 94284,45 13 12256,98 106541,43 

Ζ2 15800000-6 11678,00 24 2802,72 14480,72 

Ζ3 15411110-6 18900,00 13 2457,00 21357,00 

Η 15100000-9 50804,00 13 6604,52 57408,52 

  ΣΥΝΟΛΑ 380337,87   53289,68 433627,55 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΑΝΑ Κ.Α ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.Α ΕΤΟΣ 2020 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ€ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΤΟΣ 2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ€ ΜΕ 

ΦΠΑ 

2022 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ€ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤ€ΟΣ  

2020-2021-
2022 ΜΕ ΦΠΑ 

Α1 10-6481.006 0,00 49.515,10 49.515,10 99.030,21 

Α2 10-6481.006 0,00 1.546,695 1.546,695 3.093,39 

Α3 10-6481.006 0,00 1.081,41 1.081,41 2.162,82 

Α4 10-6481.006 0,00 1.345,605 1.345,605 2.691,21 

Α5 10-6481.006 0,00 1.505,855 1.505,855 3.011,71 

Β 10-6481.002 0,00 17.996,38 17.996,38 35.992,76 

Γ1 10-6481.008 0,00 3.990,00 3.990,00 6.780,00 

Γ2 10-6481.008 0,00 14.587,17 14.587,17 29.174,34 

Δ 10-6481.010 0,00 8.975,025 8.975,025 17.950,05 

Ε1 10-6481.009 0,00 5.593,50 5.593,50 11.187,00 

Ε2 10-6481.009 0,00 11.382,70 11.382,70 22.766,40 

Ζ1 15-6699.008 0,00 53.270,715 53.270,715 106.541,43 

Ζ2 15-6699.008 0,00 7.240,36 7.240,36 14.480,72 

Ζ3 15-6699.008 0,00 10.678,50 10.678,50 21.357,00 

Η 15-6699.008 0,00 28.704,26 28.704,26 57.408,52 

ΣΥΝΟΛΟ 433.627,55 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών διατροφής  για το νομικό πρόσωπο του Δήμου «Φορέας 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας»(Παιδικοί - Βρεφικοί Σταθμοί και Κ.Α.Π.Η) και του κοινωνικού 
παντοπωλείου του Δήμου Παιανίας  με την διαδικασία του Διεθνή Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για τα έτη 
2021 και 2022. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 





   

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

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

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

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

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

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

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

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

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω, 

την υπ΄αριθμ. 3/2020 μελέτη του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 

την υπ΄αρίθμ. 150/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής (έγκριση μελέτης ,όροι διακήρυξης)  

διαγωνισμού, 

την υπ΄αριθμ. 135/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με τον ορισμό της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού 

τις ΑΑΥ για τους Κ.Α. του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2020,2021 και 
2022 
το υπ΄αριθμ΄:20REQ007066338 πρωτογεννές αίτημα και το υπ΄αριθμ΄: 20REQ007073842 εγκεκριμένο αίτημα 





   

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 28/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είναι η 28/09/2020 και ώρα 15:00.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/08/2020 με 
αριθμό:  2020/S 163-395970 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 69936 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 

66 του Ν. 4412/2016 :  

Εφημερίδα: ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ  

Εφημερίδα: ΕΒΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 

4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

:www.paiania.gov.gr . 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο ,σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 6 του Ν.3548/2007 παρ. 5 σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ.1 περ.35&379 παρ.12 ν. 4412/2016. 

1.7Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους  

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

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395970-2020:TEXT:EL:HTML
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/




   

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

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 





   

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

η με αρ. 11313/2020 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2020/S 163-395970 

η παρούσα διακήρυξη  

η υπ΄αριθμ.: 3/2020 Μελέτη. 

το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

το έντυπο οικονομικής προσφοράς 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

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

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

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

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395970-2020:TEXT:EL:HTML
http://www.promitheus.gov.gr/




   

(Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

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

να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

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

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

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

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

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 

στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

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

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

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

                                                           

 





   

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία 

προ ΦΠΑ, δαπάνης των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ: 3/2020 μελέτης που θα 

καταθέσει προσφορά ο συμμετέχων με την ανάλογη στρογγυλοποίηση.   

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 

και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

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

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους: 

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

λόγους :  

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

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

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

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 





   

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 

στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2.Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α)όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία  ή/και  

β)όταν ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

 ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 





   

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

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

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

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

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

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

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

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

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

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

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

2.2.3.5.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 





   

Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

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

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

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. 

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

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

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

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

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

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλουν:  

 αδεία λειτουργίας της επιχείρησής τους σε ισχύ 

 πιστοποιητικά ISO 22000:2005,ISO:9001:2008, ISO:22005:2007 και ISO:22301 για διακίνηση και αποθήκευση 

τροφίμων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα για την μεταφορά των ειδών. Προς απόδειξη θα 

πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφα των σχετικών αδειών κυκλοφορίας.  

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

(της παραγράφου 2.2.5) να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 





   

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 

ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς  

Σημείωση: Υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ  

κατά την υποβολή του  ΕΕΕΣ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο 

οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του  άρθρου 2.2.3  της παρούσας διακήρυξης( λόγοι 

αποκλεισμού) 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών 

Διευκρίνιση1 : Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών, υπογράφονται ψηφιακά, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα .Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Διευκρίνιση2 : Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει στο μέρος IV κριτήρια επιλογής του ΕΕΕΣ: 

Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής  

Η απάντησή σας                 Ναι           Όχι  

 το αντίστοιχο πεδίο (Ναι ή Όχι) χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει τις ενότητες Α,Β,Γ  ή Δ του μέρους IV. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση. 

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

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 

στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 





   

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

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

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

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

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του και υπεύθυνη δήλωση προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

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

οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης ) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.   

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

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

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

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

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

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

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του2 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 

ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

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

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

                                                           

 





   

του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 

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

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

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

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

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

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

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

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

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

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

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

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

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

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

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

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

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 





   

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Η προμήθεια θα γίνει με ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής σύμφωνα με το αρ. 86 του Ν.4412/2016 ως 

εξής  : 

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

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

λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης της αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

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

με της διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, 

πουλερικά και ψάρια και  για τα λοιπά είδη κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 

αυτόν καλύπτουν της τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Β(έντυπο οικονομικής προσφοράς) 

της Διακήρυξης και ως εξής:  

α) για το σύνολο των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Διακήρυξης του Δήμου Παιανίας όπως 

αναλυτικά περιγράφετε παραπάνω(άρθρο 1.2). 

β) για μια ή περισσότερες ομάδες(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η) της Διακήρυξης του Δήμου Παιανίας όπως αναλυτικά 

περιγράφετε παραπάνω(άρθρο 1.2).  

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 

21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 

εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 

οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 





   

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 

τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι 

στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 

εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 

. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της 

παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.  





   

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή(πρωτόκολλο του Δήμου), σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 

και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν:  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016. https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el και www.promitheus.gov.gr  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης. Οδηγίες συμπλήρωσης ΕΕΕΣ : 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_

99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%

26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 

παρούσας διακήρυξης. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία : 

1) δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της 

μελέτης  3/2020 και ότι τις αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

2) δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

3) αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός διακήρυξης) στον οποίον συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς. 

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

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα στην υπ΄αριθμ.:3/2020 μελέτη του Ν.Π. του Δήμου.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

 Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήρια ανάθεσης. 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 

ειδών, βάση της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης 

αυτού. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61




   

 Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 

ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 

φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με δυο (2) δεκαδικά ψηφία 

(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω 

τιμή αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης για το αντίστοιχο υπό 

προμήθεια είδος. 

Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος χωρίς φ.π.α.:  

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών (χωρίς ΦΠΑ): 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :Α3(ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)  

Τιμή αναφοράς  = 3,19 € (το ένα (1) λίτρο) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :Ζ3(ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)  

Τιμή αναφοράς  = 4,50 € (το ένα (1) λίτρο) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :Β (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ)  

Συνολική Τιμή αθροίσματος τιμών αναφοράς = 31852,00€ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γ(ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Γ1,Γ2) 

-Συνολική Τιμή αθροίσματος τιμών αναφοράς  = 6000,00 € (Γ1) 

-Συνολική Τιμή αθροίσματος τιμών αναφοράς  = 25818,00 € (Γ2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δ(ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ)  

Συνολική Τιμή αθροίσματος τιμών αναφοράς =  15885,00 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Η (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

Συνολική Τιμή αθροίσματος τιμών αναφοράς =  50804,00 € 

Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος χωρίς φ.π.α.:  

Τ αναφοράς  κατηγορία Η : = 50804,00 €    

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 

Διακήρυξη) 12% για την κατηγορία Η. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 

συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 44.707,52 €. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf.   

Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την 

υποβολή της.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς που υπάρχει σε 

ηλεκτρονική μορφή world στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.      

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 4μηνών από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 





   

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

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

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

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

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

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

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

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 





   

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
01/10/2020 και ώρα 10:00π.μ τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 
(και ανάλογα με το πότε θα ανέβει στο σύστημα η προσφορά). 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 

πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου.    

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 

τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.  

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.  

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

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

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  





   

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

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 

της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. 

της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 -2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά 

τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρούσας διακήρυξης, αίτημα προς το αρμόδιο 

όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση 

των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

το Ε.Ε.Ε.Σ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ε.Ε.Ε.Σ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν 





   

ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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

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

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 

είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος.   

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2. 

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

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

[3.4] Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 

περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 





   

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, 2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 

και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017.. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 
προσφυγής. 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 

των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368




   

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

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

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  





   

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

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

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  και η οποία καλύπτει όλη την διάρκεια της 

σύμβασης πλέον 2 μήνες.  

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

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

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

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

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

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

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά  μετά την οριστική 

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

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

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

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

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του 

όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης 

και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και 

της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 

προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 

5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5




   

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 

στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 

κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

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

σύναψης της σύμβασης, 

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

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

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 





   

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την παραλαβή των αντίστοιχων 

τιμολογίων.  

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

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

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

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

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

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

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

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

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.  

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

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

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

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

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

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 





   

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 

στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 

αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 

επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 

αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 

συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.  

Δικαστική επίλυση διαφορών: Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις 

συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής 

στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 

διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 





   

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών – εργασιών κλπ. 

6.1.1. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμ.: 3/2020 Μελέτη του Ν.Π του Δήμου. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμ.: 3/2020 Μελέτη του Ν.Π του Δήμου. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                          ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

 

                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α,Β,Γ,Δ) 

      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

      ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Παιανία 24/8/2020 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.:  851   

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΟ 

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 2106641062  

Fax : 2106641083 Αριθμ. Μελέτης:     3/2020 

  ΠΡΟΫΠ. : 433.627,55  € με το Φ. Π. Α. 

 

Η παρούσα μελέτη συντάχτηκε από την αρμόδια υπηρεσία και αφορά την προμήθεια ειδών 

διατροφής  για το νομικό πρόσωπο του Δήμου « Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και 

Παιδείας»(Παιδικοί - Βρεφικοί Σταθμοί και Κ.Α.Π.Η) και του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 

Παιανίας  με την διαδικασία του Διεθνή Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για τα έτη 2021 και 2022 

συνολικού προϋπολογισμού 433.627,55€ με το Φ. Π. Α. και θα βαρύνει τους Κωδικούς :  

  Κ.Α. 10-6481.006 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020,55.000,00 € του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό(55.000,00). 

   Κ.Α. 10-6481.007 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020,18.000,00 € του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό.(18.000,00) 

 Κ.Α. 10-6481.008 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020,18.000,00 € του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό.(18.000,00) 

  Κ.Α. 10-6481.009 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020,17.000,00 € του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό.(17.000,00) 

 Κ.Α. 10-6481.010 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020,9.000,00 € του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό (9.000,00)για τον Φορέα Κοινωνικής 

Προστασίας και παιδείας του Δήμου 

και τον Κ.Α. 15-6699.008 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020,100.00,00€ του 

προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό(100.000,00) για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Παιανίας. 

 

ΣΥΝΟΛΟ CPV ΜΕΛΕΤΗΣ: 03221200-8, 03311000-2, 15100000-9, 15112130-6, 15321000-4, 

15411110-6, 15800000-6, 15811100-7, 15982000-5 

 

 





   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ% ΣΥΝΟΛΟ 

Α1 15800000-6 87637,35 13 11392,86 99030,21 

Α2 15800000-6 2494,67 24 598,72 3093,39 

Α3 15411110-6 1914,00 13 248,82 2162,82 

Α4 15982000-5 2381,60 13 309,61 2691,21 

Α5 15982000-5 2428,80 24 582,91 3011,71 

Β 03221200-8 31852,00 13 4140,76 35992,76 

Γ1 15112130-6 6000,00 13 780,00 6780,00 

Γ2 15100000-9 25818,00 13 3356,34 29174,34 

Δ 03311000-2 15885,00 13 2065,05 17950,05 

Ε1 15811100-7 9900,00 13 1287,00 11187,00 

Ε2 15321000-4 18360,00 24 4406,40 22766,40 

Ζ1 15800000-6 94284,45 13 12256,98 106541,43 

Ζ2 15800000-6 11678,00 24 2802,72 14480,72 

Ζ3 15411110-6 18900,00 13 2457,00 21357,00 

Η 15100000-9 50804,00 13 6604,52 57408,52 

  ΣΥΝΟΛΑ 380337,87   53289,68 433627,55 

 

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός 2020-2021-2022 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ ΦΠΑ % ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

A1 

Παντοπωλείου-

κατεψυγμένα 

λαχανικά-

γαλακτοκομικά 87637,35 13 11392,86 99030,21 

A2 

Παντοπωλείου-

κατεψυγμένα 

λαχανικά-

γαλακτοκομικά 2494,67 24 598,72 3093,39 

A3 Ελαιόλαδο 1914 13 248,82 2162,82 

A4 
Αναψυκτικά-

2381,6 13 309,61 2691,21 





   

χυμοί 

A5 

Αναψυκτικά-

χυμοί 2428,8 24 582,91 3011,71 

Β Β 

Είδη 

Οπωροπωλείου 31852 13 4140,76 35992,76 

Γ 

Γ1 

Είδη 

Κρεοπωλείου 

(ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ) 6000 13 780,00 6780,00 

Γ2 

Είδη 

Κρεοπωλείου 

(ΚΡΕΑΣ) 25818 13 3356,34 29174,34 

Δ Δ 

Είδη 

Ιχθυοπωλείου 15885 13 2065,05 17950,05 

Ε 

Ε1 Είδη Αρτοποιίας 9900 13 1287,00 11187,00 

Ε2 

Φρέσκοι Χυμοί – 

Είδη 

ζαχαροπλαστικής 18360 24 4406,40 22766,40 

Ζ 

Ζ1 

Είδη 

παντοπωλείου 94284,45 13 12256,98 106541,43 

Ζ2 

Είδη 

παντοπωλείου 11678 24 2802,72 14480,72 

Ζ3 Ελαιόλαδο 18900 13 2457,00 21357,00 

Η Η 

Είδη 

κρεοπωλείου 50804 13 6604,52 57408,52 

    ΣΥΝΟΛΑ 380337,87   53289,68 433627,55 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΑΝΑ Κ.Α ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.Α ΕΤΟΣ 2020 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ€-
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΤΟΣ 2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ€-
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

2022 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ€ -
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ€ - 
ΚΟΣΤΟΣ  

2020-2021-
2022 ΜΕ ΦΠΑ 

Α1 10-6481.006 0,00 49.515,10 49.515,10  99.030,21 





   

Α2 10-6481.006 0,00 1.546,695 1.546,695 3.093,39 

Α3 10-6481.006 0,00 1.081,41 1.081,41 2.162,82 

Α4 10-6481.006 0,00 1.345,605 1.345,605 2.691,21 

Α5 10-6481.006 0,00 1.505,855 1.505,855 3.011,71 

Β 10-6481.002 0,00 17.996,38 17.996,38 35.992,76 

Γ1 10-6481.008 0,00 3.990,00 3.990,00 6.780,00 

Γ2 10-6481.008 0,00 14.587,17 14.587,17 29.174,34 

Δ 10-6481.010 0,00 8.975,025 8.975,025 17.950,05 

Ε1 10-6481.009 0,00 5.593,50 5.593,50 11.187,00 

Ε2 10-6481.009 0,00 11.382,70 11.382,70 22.766,40 

Ζ1 15-6699.008 0,00 53.270,715 53.270,715 106.541,43 

Ζ2 15-6699.008 0,00 7.240,36 7.240,36 14.480,72 

Ζ3 15-6699.008 0,00 10.678,50 10.678,50 21.357,00 

Η 15-6699.008 0,00 28.704,26 28.704,26 57.408,52 

ΣΥΝΟΛΟ 433.627,55 

 

Χρόνος εκτέλεσης  

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο ετών από την ημέρα σύναψής ή  μέχρι εξαντλήσεως του 

ποσού της προμήθειας και με δυνατότητα 3μηνης παράτασης σύμφωνα με τον 

ν.4412/16 . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρουσία διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης , οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλουν :  

 Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής  τους σε ισχύ. 

 Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 και ISO : 9001 :2008 για διακίνηση και αποθήκευση 

τροφίμων . Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφα των σχετικών αδειών 

κυκλοφορίας. 

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :  

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της 

φύσης της παρεχόμενης  προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής.  

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία  

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία χ 

 





   

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

ΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Παιανία 24/8/2020 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.:  851   

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΟ 

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 2106641062  

Fax : 2106641083 Αριθμ. Μελέτης:     3/2020 

  ΠΡΟΫΠ. : 433.627,55  € με το Φ. Π. Α. 

 

ΣΥΝΟΛΟ CPV ΜΕΛΕΤΗΣ: 03221200-8, 03311000-2, 15100000-9, 15112130-6, 15321000-4, 

15411110-6, 15800000-6, 15811100-7, 15982000-5  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ€ ΦΠΑ% ΣΥΝΟΛΟ € 

Α1 15800000-6 87637,35 13 11392,86 99030,21 

Α2 15800000-6 2494,67 24 598,72 3093,39 

Α3 15411110-6 1914,00 13 248,82 2162,82 

Α4 15982000-5 2381,60 13 309,61 2691,21 

Α5 15982000-5 2428,80 24 582,91 3011,71 

Β 03221200-8 31852,00 13 4140,76 35992,76 

Γ1 15112130-6 6000,00 13 780,00 6780,00 

Γ2 15100000-9 25818,00 13 3356,34 29174,34 

Δ 03311000-2 15885,00 13 2065,05 17950,05 

Ε1 15811100-7 9900,00 13 1287,00 11187,00 

Ε2 15321000-4 18360,00 24 4406,40 22766,40 

Ζ1 15800000-6 94284,45 13 12256,98 106541,43 

Ζ2 15800000-6 11678,00 24 2802,72 14480,72 

Ζ3 15411110-6 18900,00 13 2457,00 21357,00 

Η 15100000-9 50804,00 13 6604,52 57408,52 

  ΣΥΝΟΛΑ 380337,87   53289,68 433627,55 

 

 





   

 





   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α.  ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ – 

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – Κ.Α.Π.Η.)  

Αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής για της ανάγκες των Παιδικών - Βρεφικών Σταθμών και 

Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Παιανίας . 

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

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

λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης της αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

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

με της διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, 

πουλερικά και ψάρια και  για τα λοιπά είδη κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 

αυτόν καλύπτουν της τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Το κόστος θα βαρύνει:  

  Κ.Α. 10-6481.006 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020 ,  55.000,00 € του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό(55.000,00). 

   Κ.Α. 10-6481.007 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020 , 18.000,00 € του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό.(18.000,00) 

 Κ.Α. 10-6481.008 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020 , 18.000,00 € του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό.(18.000,00) 

  Κ.Α. 10-6481.009 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020 ,  17.000,00 € του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό.(17.000,00) 

 Κ.Α. 10-6481.010 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020 , 9.000,00 € του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό (9.000,00) για τον Φορέα Κοινωνικής 

Προστασίας και παιδείας του Δήμου 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, 

ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής , 

καθαρό βάρος, να μην έχουν, παράσιτα έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να 

είναι αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών. 

 

Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη ανά κατηγορία: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Α1-Α2-Α3-Α4-Α-5) 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

1. ΑΥΓΑ: Κότας Κατηγορία Α΄, βάρος 55-75 γρ. έκαστο περίπου. Να είναι φρέσκα, ελεγμένα 
ωσκοπικά, σε συσκευασία σύμφωνη με της κείμενες διατάξεις. 

2. ΡΥΖΙ - ΟΣΠΡΙΑ: Ρεβίθια, φακές, φασόλια ξερά μέτρια, φασόλια γίγαντες, ρύζι νυχάκι, ρύζι 
γλασσέ, ρύζι Αμερικής, κατηγορίας Α΄,  παντοπωλείου ή επαγγελματικές συσκευασίες, σε πλαστική 
συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους 500 γρ.. 

Τα όσπρια πρέπει να είναι τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα 

σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενής εγχώριας συσκευασίας. 





   

3. ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Χυλοπίτες, μακαρόνια κοφτά, κριθαράκι μέτριο, πέννες, αστράκι, φιδέ,  κατηγορίας 
Α΄ όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών 
Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και να παρασκευάζονται από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη και νερό, 
χωρίς ζύμη, ξηραινόµενα εντός ειδικών ξηραντήρων θαλάμων µε ελαφρά θέρμανση (χωρίς ψήσιμο) 
και κάτω από υγιεινές συνθήκες, παντοπωλείου ή επαγγελματικές συσκευασίες σε πλαστική 
συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους 500 γρ. 

4. ΥΓΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Νερό 1,5 lt σε συσκευασία 6 φιαλών, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 1 lt, 
φυσικός χυμός φρούτων με ή χωρίς ζάχαρη σε συσκευασία 1 λίτρου, ξύδι 390 γρ. ανά τεμάχιο, χυμός 
λεμονιού 340 γρ. ανά τεμάχιο, κατηγορίας Α΄, σε πλαστικό μπουκάλι, αναψυκτικά ανθρακούχα 
διάφορα (πορτοκαλάδα, λεμονίτα, τύπου κόκα – κόλα, τύπου σπράιτ) σε συσκευασία 1,5 λίτρου, 
σόδα κουτί 330ml . 

5. ΞΗΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι τύπου φαρίνα 500 γρ., αλεύρι ολικής άλεσης 1 κιλού, άνθος 
αραβοσίτου φακελάκι 62 γρ, ρυζάλευρο σε συσκευασία 150γρ., κρέμα φαρίν λακτέ σε συσκευασία 
700 γρ., μπεσαμέλ σε συσκευασία 182 γρ., πουρές σε συσκευασία 10 μερίδων, φρυγανιά τρίμα σε 
συσκευασία 180γρ.,  ζελέ σε συσκευασία 2 φακελάκια ανά κουτί, καραμέλες τύπου jello σε 
συσκευασία 3 κιλών , δημητριακά ολικής άλεσης απλά (χωρίς την προσθήκη σοκολάτας, μελιού κ.ά.) 
375 γρ., δυόσμος φακελάκι συσκευασία 40 γρ, δαφνόφυλλα σε συσκευασία 15 γρ, δυόσμος σε 
συσκευασία 40γρ., γαρίφαλο σε συσκευασία 30 γρ., γαρίφαλο σκόνη σε συσκευασία 30 γρ., πιπέρι 
σκόνη φακελάκι 100 gr, ρίγανη συσκευασία 50 γρ, κανέλα φακελάκι συσκευασία 50 γρ και σκόνη 50 
γρ,  αλάτι  πλαστική φιάλη 750 γρ, μαγιά ξηρή σε συσκευασία φακελάκι 3 τεμαχίων, καρύδια σε 
συσκευασία 500 γρ., μπισκότα τύπου μιράντα συσκευασία 250 γρ και μπισκότα τύπου πτι – μπερ σε 
συσκευασία 250 γρ, ζαμπόν σε φέτες τυποποιημένο (ΓΙΑ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ Ή 
ΒΡΑΣΤΉ), φύλλο κρούστας τύπου κουρού κατεψυγμένο εγχώριο σε συσκευασία 600 γρ, μαλακή 
μαργαρίνη με ελαιόλαδο σε συσκευασία 500 γρ , ζάχαρη καστανή 1 κιλού, ζάχαρη άχνη σε 
συσκευασία 500 γρ., μαρμελάδες συσκευασία τάπερ 500 γρ, κομπόστα  ροδάκινο και κοκτέιλ σε 
συσκευασία 850 γρ, μέλι σε συσκευασία 920γρ., μερέντα σε συσκευασία 1000γρ., καφές ελληνικός 
κλασσικός χωρίς να φακελάκι 200 γρ. (τρούφα σοκολάτα σε φακελάκι 150 γρ., κακάο σε συσκευασία 
1kg χαμομήλι κουτί με 20 τεμ., τσάι κουτί με 20 τεμ.., τυρί φέτα τυποποιημένη, τυρί ημίσκληρο 
φρατζόλα τυποποιημένο , τυρί για τρίψιμο τύπου  ρεγκάτο σε συσκευασία 1000 γρ, τυρί γκούντα 
τριμμένο σε συσκευασία 1000 γρ, τυρί για τόστ χαμηλών λιπαρών (10%) σε φέτες τυποποιημένο, 
τυρί κεφαλοτύρι τριμμένο σε συσκευασία 500 γρ, τυρί ανθότυρο κατηγορίας Α΄, τυρί κασέρι, τυρί 
γραβιέρα, όχι τριμμένα και κατάλληλα για τρόφιμα. 

6. ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ: Τοματοχυμό συμπυκνωμένο σε χάρτινη συσκευασία 500 γρ., τοματάκια 
κονσέρβα 1000 γρ., κατηγορίας Α΄, παντοπωλείου ή επαγγελματικές συσκευασίες σε μεταλλικό κιτίο, 
της ορίζει ο κώδικας τροφίμων και ποτών για τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα. 

7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Φασολάκια πλατιά σε συσκευασία 1 κιλού, αρακάς σε 
συσκευασία 1 κιλού, σπανάκι σε συσκευασία 1 κιλού, μπάμιες σε συσκευασία 1 κιλού κατηγορίας Α΄, 
πρόσφατης εγχώριας παραγωγής.  

8. ΓΑΛΑ: Γάλα φρέσκο πλήρες (αγελαδινό ή κατσικίσιο) ή ημιαποβουτυρωμένο σε χάρτινη 
συσκευασία 1 λίτρου, κρέμα γάλακτος 1000 ml . 

9. ΓΙΑΟΥΡΤΙ: Γιαούρτι λευκό απλό αγελαδινό ή πρόβειο ή κατσικίσιο (όχι επιδόρπιο γιαουρτιών) 
σε συσκευασία 200 γρ. τεμάχιο,   

Η μεταφορά των γαλακτοκομικών ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενο από τον νόμο 

αυτοκίνητα – ψυγεία, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά, σε θερμοκρασία παραλαβής από 2ο C -

5ο C και θα απολυμαίνονται τακτικά. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Νωπά φρούτα και λαχανικά ήτοι: ντομάτες ανά κιλό, κολοκύθια ανά κιλό, λάχανο ανά κιλό, , 

καρότα ανά κιλό, κρεμμύδια ξερά ανά κιλό, κρεμμυδάκια φρέσκα ανά κιλό , διάφορα (μαϊντανό, 

άνηθο, σέλινο) ανά δεμάτιο, πιπεριές πράσινες ανά κιλό, σκόρδα ξερά ανά κεφάλι, αγγούρια ανά 

τεμάχιο, φασολάκια φρέσκα τύπου μπαρμπούνια ανά κιλό, λεμόνια ανά κιλό, πεπόνι ανά κιλό, 

καρπούζι ανά κιλό, μήλα ανά κιλό, αχλάδια ανά κιλό, μανταρίνια ανά κιλό, νεκταρίνια ανά κιλό, 

πορτοκάλια ανά κιλό, ροδάκινα ανά κιλό, μπανάνες ανά κιλό, βερίκοκα ανά κιλό, φράουλες ανά κιλό, 

κεράσια ανά κιλό, σταφύλι ανά κιλό, πατάτες ανά κιλό, πράσο ανά κιλό, κουνουπίδι ανά κιλό, 

μπρόκολο ανά κιλό.  





   

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (Γ1 - Γ2) 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ – ΣΤΗΘΟΣ: Τα τεμάχια του νωπού κοτόπουλου να προέρχονται από νωπά 
ολόκληρα κοτόπουλα τύπου Α 65% αερόψυκτα, βάρους των 1200 gr – 1300 gr και βάρους τεμαχίων και θα 
αφορούν τεμαχισμένα οπίσθια τεταρτημόρια (μπούτια νωπά) και τεμαχισμένα στήθη νωπά, βάρους 300- 350 
gr για τα μπούτια και 600-700 gr για τα στήθη και φιλέτο και συσκευασμένα, όχι σκαφάκι, κατά προτίμηση 
(VACUM) και σε δεύτερη συσκευασία μέσα σε χαρτοκιβώτια. Οι συσκευασίες θα είναι σε κατάλληλες για 
τρόφιμα και θα φέρουν ετικέτα που θα αναγράφεται ο κωδικός αριθμός έγκρισης Ε.Ε. του σφαγείου ή του 
τυποποιητηρίου, η θερμοκρασία συντήρησης, η ημερομηνία σφαγής, η ημερομηνία λήξης και το βάρος. 
Θερμοκρασία παραλαβής από 2ο -5ο C. 

2. ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ 1 ΚΙΛΟΥ: χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο, χοιρινό ψαρονέφρι και χοιρομέρι,  
μοσχαρίσιος κιμάς νουά, κρέας μοσχάρι μπούτι – νουά - φιλέτο χωρίς κόκαλο. 

Θα είναι Α΄ Κατηγορίας από ζώο νεαρής ηλικίας το οποίο βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, 

κόκκινου χρώματος για μοσχάρι, άσπρου για χοιρινό χωρίς οσμή και αίματα και η ποσότητα θα 

ανήκει στο της είδος ζώο ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων 

ζώων. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενο από τον νόμο αυτοκίνητα – 

ψυγεία, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά, σε θερμοκρασία παραλαβής από 2ο C -5ο C και θα 

απολυμαίνονται τακτικά. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

Τα είδη θα είναι σχετικά προσφάτου καταψύξεως, άριστης ποιότητες και σύμφωνα με της 

αγορανομικές διατάξεις. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενο από τον 

νόμο αυτοκίνητα – ψυγεία, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά, σε θερμοκρασία παραλαβής από 2ο C 

-5ο C και θα απολυμαίνονται τακτικά. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (Ε1 - Ε2) 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Γάλα φρέσκο πλήρες (αγελαδινό ή κατσικίσιο) ή ημιαποβουτυρωμένο σε χάρτινη συσκευασία 1 

λίτρου μέσα σε χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ) του της (1) λίτρου και δύο 

(2) λίτρων (σήμα καταλληλότητας) και θα πληροί της εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

Θα προέρχεται δε από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη 

εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου. 

Ψωμί ολικής άλεσης 370 γρ. Το ψωμί πρέπει να είναι της ημέρας και να παραδίδεται 3 με 4 ώρες 

μετά το ψήσιμο του, δικαιολογημένης της νόμιμης απομείωσης. Πρέπει να είναι καλά ζυμωμένο και 

ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Πάντα θα πληροί της ισχύουσες 

αγορανομικές διατάξεις. 

Φυσικός χυμός φρούτων ανάμεικτος με ή χωρίς ζάχαρη σε συσκευασία 1 λίτρου ΔΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ). 

Βουτήματα ανά κιλό, παγωτίνια ανά κιλό, κοκάκια - εκλεράκια ανά κιλό (ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ). 





   

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ημέρας. Πρέπει να πληρούν 

πλήρως της αγορανομικές διατάξεις. 

 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙA Z (Z1 – Z2 – Z3 ) 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ζητούνται ειδή παντοπωλείου – γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο  

ΚΑΤΗΓΟΡΙA Η 

ειδή κρεοπωλείου συνολικής άξιας 199.787,67 € με Φ.Π.Α.  

και τον Κ.Α. 15-6699.008 με πίστωση 1,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020 ,   100.00,00€ του 

προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 και 2022 με αντίστοιχο ποσό(100.000,00) για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Παιανίας. 

 

Σε ότι άφορα τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν οι ανωτέρω. 

 

 

Η τροφοδοσία των ειδών όλων των κατηγοριών θα γίνεται σε μέρες, ώρες και στα σημεία, που θα 

ορίσει ο Δήμος Παιανίας.  

 

Τρόπος διεξαγωγής Κριτήριο ανάθεσης 

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

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

λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης της αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

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

με της διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, 

πουλερικά και ψάρια και  για τα λοιπά είδη κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 

αυτόν καλύπτουν της τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. υπ΄αριθμ. 3/2020 μελέτης. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος  

Παιανίας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. . Η υπογραφή του 

συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου Παιανίας η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

 

 





   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    22/7/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Παιανία    22/7/2020 

 

 
 

ΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  

 





   

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Παιανία 24/8/2020 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.:  851   

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΟ 

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 2106641062  

Fax : 2106641083 Αριθμ. Μελέτης:     3/2020 

  ΠΡΟΫΠ. : 433.627,55  € με το Φ. Π. Α. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Η προμήθεια είναι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 433.627,55 € μαζί με το Φ.Π.Α και 

αναλύεται κατά κατηγορία ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Α1 15800000-6 87637,35 13 11392,86 99030,21 

Α2 15800000-6 2494,67 24 598,72 3093,39 

Α3 15411110-6 1914,00 13 248,82 2162,82 

Α4 15982000-5 2381,60 13 309,61 2691,21 

Α5 15982000-5 2428,80 24 582,91 3011,71 

Β 03221200-8 31852,00 13 4140,76 35992,76 

Γ1 15112130-6 6000,00 13 780,00 6780,00 

Γ2 15100000-9 25818,00 13 3356,34 29174,34 

Δ 03311000-2 15885,00 13 2065,05 17950,05 

Ε1 15811100-7 9900,00 13 1287,00 11187,00 

Ε2 15321000-4 18360,00 24 4406,40 22766,40 

Ζ1 15800000-6 94284,45 13 12256,98 106541,43 

Ζ2 15800000-6 11678,00 24 2802,72 14480,72 

Ζ3 15411110-6 18900,00 13 2457,00 21357,00 

Η 15100000-9 50804,00 13 6604,52 57408,52 

  ΣΥΝΟΛΑ 380337,87   53289,68 433627,55 

 





   

 

1.  ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ - 

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Α.Π.Η.)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

 

 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%-24%) 

 

Α1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Cornflakes 500gr ΤΕΜ. 1000 4,23 4230 

2 

Cornflakes ολικής 

500gr ΤΕΜ 400 5,75 2300 

3 Cournflour 200γρ ΤΕΜ 600 0,76 456 

4 

Αλάτι (πλαστική 

φιάλη 750gr) ΤΕΜ. 1200 0,97 1164 

5 

Αλεύρι  για όλες τις 

χρήσεις (1000gr) ΤΕΜ. 1200 0,52 624 

6 

Αλεύρι  τύπου 

φαρίνα (500gr) ΤΕΜ. 800 0,7 560 

7 Αμμωνία 30 γρ. ΤΕΜ 70 0,24 16,8 

8 

Αμυγδαλόψυχα 1 

kgr ΤΕΜ 120 10,27 1232,4 

9 Ανθόνερο 200ml ΤΕΜ 50 1,95 97,5 

10 

Αρακάς 

κατεψυγμένος 

εγχώριος  (1000gr) KGR. 400 1,96 784 





   

11 

Αυγά (άνω των 35 

gr) ΤΕΜ. 5500 0,14 770 

12 

Αυγά σοκολάτας 

mini    ( 1 kgr) KGR. 20 15 300 

13 

Βανίλια Άρωμα 

συσκευασία 5 τεμ. ΤΕΜ 250 0,31 77,5 

14 

Βούτυρο αγελάδος 

250gr ΤΕΜ 750 2,99 2242,5 

15 

Γάλα ζαχαρούχο 

397- 410 γρ ΤΕΜ 300 0,85 255 

16 

Γάλα κουτί εβαπορε 

(410gr) ΤΕΜ. 750 0,68 510 

17 

Γάλα μερίδες 

(10τεμ) ΤΕΜ. 450 0,68 306 

18 

Γαλοπούλα 

καπνιστή ή 

βραστή(φέτες 

τυπ/νο) KGR 200 6,8 1360 

19 

Γαρύφαλλο 

τριμμένο 15-20γρ. ΤΕΜ 100 1,08 108 

20 

Γιαούρτι (τύπου 

τόταλ)συσκευασία 

1Kgr ΤΕΜ. 1000 2,47 2470 

21 

Δαφνόφυλλα 

(συσκευασία15-

20gr) ΤΕΜ. 400 1,14 456 





   

22 

Ζάχαρη  

(συσκευασία 1kgr) KGR 1200 0,69 828 

23 

Ζάχαρη άχνη 

(συσκευασία 450-

500gr) ΤΕΜ. 600 0,58 348 

24 Ζελέ (200γρ) ΤΕΜ 75 1,65 123,75 

25 

Ζυμαρικό  

μακαρόνια Νο3 

εγχώρια (συσκ.  

500gr) ΤΕΜ. 850 0,41 348,5 

26 

Ζυμαρικό κριθαράκι  

εγχώριο 

(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 900 0,49 441 

27 

Ζυμαρικό 

μακαρονάκι κοφτό  

εγχώριο (συσκ. 

500gr) ΤΕΜ. 900 0,49 441 

28 

Ζυμαρικό Πένες 

εγχώριο  ( συσκ. 

500gr) ΤΕΜ. 900 0,41 369 

29 

Ζυμαρικό 

χυλοπιτάκι  εγχώριο  

( συσκ. 500gr) ΤΕΜ. 900 1,74 1566 

30 

Κακάο 

(συσκευασία125gr) ΤΕΜ. 220 0,96 211,2 





   

31 Κακουλέ 5γρ. ΤΕΜ 100 0,98 98 

32 

Κανέλα σκόνη              

( συσκευασία 50gr) ΤΕΜ. 120 0,79 94,8 

33 

Καραμέλες τύπου 

jello ( συσκευασία 

3kgr) ΤΕΜ. 20 7,1 142 

34 

Καρύδα Ινδιων 130-

150γρ ΤΕΜ 200 0,66 132 

35 Καρυδόψιχα 1kg ΤΕΜ 60 9,8 588 

36 

Καφές Γαλλικός  

500γρ ΤΕΜ. 350 5,97 2089,5 

37 

Καφές ελληνικός 

(συσκευασία 980γρ) ΚΙΛΟ 350 10,4 3640 

38 

Κομπόστα ροδάκινο     

( συσκευασία 

1000gr) ΤΕΜ. 50 1 50 

39 Κουβερτούρα 125γρ ΤΕΜ 300 0,98 294 

40 

Κουρκουμάς (βαζ 

60 γρ.) ΤΕΜ 150 1,35 202,5 

42 

Κρέμα Γιώτης 

(160gr) ΤΕΜ. 1100 1,03 1133 





   

43 

Κύβοι τύπου 

knorr(Λαχανικών) 

12 τεμ. ΤΕΜ 250 1,75 437,5 

44 Λαζάνια 500γρ ΤΕΜ 700 2,87 2009 

45 Μαγιά ξηρή  8γρ. ΤΕΜ. 300 0,3 90 

46 Μαγιονέζα 500 γρ. ΤΕΜ 120 1,18 141,6 

47 

Μαργαρίνη soft με  

ελαιόλαδο 

(συσκευασία  500gr) ΤΕΜ. 600 2,45 1470 

48 

Μαρμελάδα 

(συσκευασία τάπερ  

400-500gr) ΤΕΜ. 70 1,05 73,5 

49 Μαστίχα 50 γρ. ΤΕΜ 200 2,4 480 

50 

Μαχλέπι ( 

συσκευασία 8gr) ΤΕΜ 150 0,85 127,5 

51 

Μέλι (συσκευασία 

900-950 gr) ΤΕΜ. 800 5,95 4760 

52 

Μέλι ταχίνι 300-350 

gr ΤΕΜ 90 2,6 234 

53 

Μερέντα ( 

συσκευασία 1000gr) ΤΕΜ. 90 4,95 445,5 





   

54 

Μίσκο ταλιατέλες 

500gr ΤΕΜ. 750 1,78 1335 

55 Μπαχάρι 50 γρ. ΤΕΜ 150 0,95 142,5 

56 

Μπέικιν πάουντερ 

20γρ ΤΕΜ 140 0,28 39,2 

57 Μπέικον κιλό KGR 35 5,68 198,8 

58 

Μπισκότα τύπου  

ΜΙΡΑΝΤΑ 

(συσκευασία 250gr) ΤΕΜ. 1200 1,2 1440 

59 

Μπισκότα τύπου 

ΠΤΙΜΠΕΡ (συσκ 

250gr) ΤΕΜ. 950 0,71 674,5 

60 

Νερό 1,5lt                

( συσκευασία  6 

φιαλών ) 6άδες 50 2,8 140 

61 

Ντομάτα κονκασέ 

400γρ ΤΕΜ 550 0,45 247,5 

62 

Ξύδι ( συσκευασία 

390gr) ΤΕΜ. 950 0,38 361 

63 

Πάπρικα γλυκειά 50 

γρ ΤΕΜ 120 0,53 63,6 

64 Πελτές 410γρ ΤΕΜ. 900 0,87 783 

65 

Πιπέρι τριμμένο  

(φακελάκι  50gr) ΤΕΜ. 150 0,55 82,5 

66 Ρεβύθια (500 gr) TEM 200 1,02 204 

67 

Ρίγανη ( 

συσκευασία  50gr) ΤΕΜ. 120 0,44 52,8 





   

68 

Ρύζι   καρολίνα 

εγχώριο ( 

συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 750 0,88 660 

69 

Ρύζι  τύπου Μπονετ  

εγχώριο 

(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 780 0,72 561,6 

70 

Σιμιγδάλι χονδρό 

500γρ ΤΕΜ 150 0,58 87 

71 

Σοκολάτα ρόφημα 

2kg ΤΕΜ. 120 13,7 1644 

72 Σουσάμι 25 γρ ΤΕΜ 120 0,26 31,2 

73 

Σπανάκι 

κατεψυγμένο 

εγχώριο ( 

συσκευασία  1 kgr) ΤΕΜ 150 2,35 352,5 

74 Σταφίδα 200-250 γρ ΤΕΜ 100 1 100 

75 

Τοματοχυμός  

συμπυκνωμένος          

( συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 300 0,46 138 

76 Τραχανάς (500gr) ΤΕΜ 150 1,68 252 

77 

Τρούφα σοκολάτας 

100 γρ ΤΕΜ 80 1 80 





   

78 

Τρούφα χρωματιστή 

100γρ ΤΕΜ 40 1,27 50,8 

79 

Τσάι (κουτί με 20 

τεμ) ΤΕΜ 400 1,85 740 

80 

Τύπου Νεσκαφέ 

κουτί  200γρ ΤΕΜ 150 5,68 852 

81 

Τύπου Νεσκαφέ 

κουτί 700γρ ΤΕΜ 80 23,1 1848 

82 

Τυρί  Κεφαλοτύρι  

Τριμ.εγχώριο  

(συσκ. 1KG) KGR. 350 7,2 2520 

83 

Τυρί για τόστ 

χαμηλών λιπαρών  

σε φέτες (kgr) KGR. 250 4,89 1222,5 

84 

Τυρί Γκούντα 

τριμμένο 

(συσκευασία1000gr) KGR. 550 4,89 2689,5 

85 

Τυρί ημίσκληρο 

φρατζόλα ( 2.6Kgr) KGR. 480 5,86 2812,8 

86 Τυρί κρέμα (200gr) ΤΕΜ 300 1,05 315 

87 

Τυρί Ρεγκάτο Τριμ.   

( συσκευασία 

1000gr) KGR. 420 6,93 2910,6 





   

90 

Φασολάκια  

στρογγυλά  εγχώρια 

κατεψ/να ( συσκ. 

1kgr ) KGR 300 1,74 522 

91 

Φασόλια ξερά 

μέτρια  ( εγχώρια 

συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 240 1,25 300 

92 

Φιλέτο γαλοπούλας 

κιλό KGR 750 6,75 5062,5 

93 

Φρυγανιά τριμμένη 

1kgr ΤΕΜ 200 1,26 252 

94 

Φρυγανιές ολικής 

άλεσης 360γρ ΤΕΜ 120 2,15 258 

95 

Φρυγανίες 

σταρένιες 360γρ ΤΕΜ 940 1,91 1795,4 

96 

Φύλλο τύπου  

σφολιατα κατεψ/νο 

εγχώριο (συσκ. 

800gr) ΤΕΜ. 400 4,35 1740 

97 

Χαμομήλι (κουτί με 

20 τεμ) ΤΕΜ 200 1,17 234 





   

98 

ψωμι τοστ ολικής 

άλεσης(συσκευασια 

650-750gr) ΤΕΜ 200 2,74 548 

99 

Ψωμί του τόστ 

σταρένιο            ( 

συσκευασία 650-

750gr) ΤΕΜ. 1500 1,78 2670 

100 

Χυμός λεμόνι 

340γρ. ΤΕΜ 200 0,44 88 

101 

Γάλα uht 3.5% 

(μακράς διάρκειας) ΤΕΜ 120 0,76 91,2 

102 

Ελιές 

αποπυρηνιμένες 

φέτες(250 290γρ.) ΤΕΜ 300 2,2 660 

103 

Ζαμπόν φέτες 

τυπ/νο ΤΕΜ 150 5,98 897 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 87637,35 

Φ.Π.Α 13% 11392,8555 

ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 99030,2055 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

Α2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Μουστάρδα 

1000γρ ΤΕΜ 100 3,55 355 

2 

CANDEREL 

STICKS 

(συσκευασία 

100) TEM 100 3,9 390 

3 

Φίλτρο καφέ 

1χ40 σε 

συσκευασία 

των 40τεμ ΤΕΜ 150 0,84 126 

4 Σόδα 100γρ ΤΕΜ 150 0,6 90 

5 

Κρέμα 

γάλακτος 

Φυτική  

(1000ml) ΤΕΜ. 220 3,25 715 

6 

Αμβροσία 

700ml ΤΕΜ 87 9,41 818,67 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2494,67 

Φ.Π.Α 24% 598,7208 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3093,3908 

 

Α3- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 13% 

 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ελαιόλαδο Εξτρα 

παρθένο(συσκευασία 

5lt) ΤΕΜ 120 15,95 1914 

ΣΥΝΟΛΟ 1914 

Φ.Π.Α 13% 248,82 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2162,82 

 





   

 

Α4- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ/ΧΥΜΟΙ  13% 

 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Χυμός  

πορτοκάλι  

φυσικός ( 

συσκευασία 

1lt ) ΤΕΜ 630 1,34 844,2 

2 

Χυμός 

βύσσινο 

1000ml ΤΕΜ 750 1,34 1005 

3 

Χυμός 

γκρέιπφρουτ 

1000ml ΤΕΜ. 240 1,34 321,6 

4 

Χυμός 

νέκταρ 

250ml ΤΕΜ. 620 0,34 210,8 

ΣΥΝΟΛΟ 2381,6 

Φ.Π.Α 13% 309,608 

 ΣΥΝΟΛΟ 2691,208 

 

 

Α5 – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / 24% 

 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Αναψυκτικό 

ανθρακούχο 

τύπου Κόκα 

κόλα (συσκ. 

1,5lt) ΤΕΜ 480 1,38 662,4 

2 

Αναψυκτικό 

ανθρακούχο 

τύπου σπράϊτ 

(συσκ.1,5lt) ΤΕΜ 480 1,38 662,4 





   

3 

Λεμονίτα 

(συσκευασία 

1,5lt) ΤΕΜ 320 1,38 441,6 

4 

Πορτοκαλάδα 

(συσκευασία 

1,5lt) ΤΕΜ 480 1,38 662,4 

ΣΥΝΟΛΟ 2428,8 

Φ.Π.Α 24% 582,912 

 ΣΥΝΟΛΟ 3011,712 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ (τμχ.) ΤΕΜ. 2000 0,35 700,00 

2 ΑΝΙΘΟ (δεμ.) ΔΕΜ. 500 0,88 440,00 

3 

ΑΧΛΑΔΙΑ 

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ(kgr) KGR 1100 1,98 2178,00 

4 ΚΑΡΟΤΑ (kgr) KGR 800 0,84 672,00 

5 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 

(kgr) KGR 800 0,86 688,00 

6 

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ 

ΦΡΕΣΚΑ (KGR) KGR 700 1,39 973,00 

7 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

(kgr) KGR 1200 0,71 852,00 

8 ΛΑΧΑΝΟ  (kgr) KGR 700 0,52 364,00 

9 ΛΕΜΟΝΙΑ  (kgr) KGR 1500 1,1 1650,00 

10 

ΜΑΪΝΤΑΝΟ 

(δεμ.) ΔΕΜ. 620 0,8 496,00 

12 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ  

(kgr) ΔΕΜ. 350 0,88 308,00 

13 ΜΗΛΑ  (kgr) KGR 1500 1,47 2205,00 





   

14 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Α(kgr) KGR 2200 0,98 2156,00 

15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ KGR 1850 0,53 980,50 

16 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ 

Α΄(kgr) KGR 2500 1,06 2650,00 

17 ΠΑΤΑΤΕΣ (kgr) KGR 4000 0,83 3320,00 

18 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΦΛΑΣΚΙΕΣ (kgr) KGR 600 1,1 660,00 

19 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  

ΧΥΜΟΥ (kgr) KGR 900 0,53 477,00 

20 ΠΡΑΣΣΟ (kgr) KGR 550 1,26 693,00 

21 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ  

(kgr) KGR 400 1,33 532,00 

22 ΣΕΛΙΝΟ (δεμ.) ΔΕΜ. 600 1,05 630,00 

23 ΣΚΟΡΔΑ  (κεφ.) ΚΕΦ. 1000 0,35 350,00 

24 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ KGR 250 1,79 447,50 

25 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ KGR 700 2,49 1743,00 

26 ΜΠΡΟΚΟΛΟ KGR 550 1,79 984,50 

27 

ΔΥΟΣΜΟΣ 

100gr TEM 500 0,5 250,00 

28 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 600 0,55 330,00 

29 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ KGR 550 1,8 990,00 

30 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ KGR 700 1,79 1253,00 

31 ΣΠΑΝΑΚΙ KGR 550 1,2 660,00 

32 ΤΖΙΝΤΖΕΡ  KGR 100 4,23 423,00 

33 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ( 

kg) KGR 450 1,77 796,50 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ     31852,00 

ΦΠΑ 13%     4140,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     35992,76 

 





   

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

 

Γ1  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

(kgr) ΝΩΠΑ KGR 2000 3 6.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 6.000,00 

Φ.Π.Α 13% 780 

ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 6.780,00 

 

Γ2  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ 

(kgr) σπάλα KGR 1800 7,8 14.040,00 

2 

ΚΥΜΑΣ 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ(kgr)  

σπάλα KGR 1510 7,8 11.778,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 25.818,00 

Φ.Π.Α 13% 3356,34 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.174,34 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΠΕΡΚΑ 

ΦΙΛΕΤΟ 

ΚΑΤΕΨ  
KGR 1600 6,45 10.320,00 





   

(KGR) 

2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ KGR 1050 5,3 5.565,00 

  15.885,00 

ΦΠΑ 13% 2.065,05 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.950,05 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 

 

Ε1-  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ψωμί 

σταρ. 

370γρ ΤΕΜ 6.000 0,5 3.000,00 

  

Ψωμί 

ολικής 

370γρ ΤΕΜ 4.200 0,8 3.360,00 

2 

Γάλα 

φρέσκο 

1lt ΤΕΜ 3.000 1,18 3.540,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 9.900,00 

ΦΠΑ 13% 1.287,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.187,00 

 

Ε2 - ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΦΠΑ 24%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Φρέσκος 

Χυμός 

ανάμεικτος 

1lt ΤΕΜ 3.000 2,08 6.240,00 

2 Παγωτίνια KG 360 12 4.320,00 

3 Βουτήματα KG 360 10 3.600,00 





   

4 

Κοκακια-

εκλερακια KG 350 12 4.200,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 18.360,00 

ΦΠΑ 24% 4.406,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.766,40 

 

2. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ 

 

Ζ1  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 24%) 

 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 

24% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 Γάλα   εβαπορέ  (κουτί) 400 gr 13400 0,68 9.112,00 1.184,56 10.296,56 

2 
Αλεύρι  για όλες τις 

χρήσεις 
1kg 9600 0,68 6.528,00 848,64 7.376,64 

3 

Ζυμαρικά (μακαρόνια, 

πέννες, κριθαράκι 

μέτριο) 

500gr 13200 0,55 7.260,00 943,80 8.203,80 

4 Ρύζι καρολίνα ή κίτρινο 500gr 4200 0,65 2.730,00 354,90 3.084,90 

5 Φακές μέτριες 500gr 4000 0,91 3.640,00 473,20 4.113,20 

6 Φασόλια μέτρια 500gr 4000 1,07 4.280,00 556,40 4.836,40 

7 
Τυρί φέτα  

τυποποιημένη εγχώρια  
1kg 6000 7,15 42.900,00 5.577,00 48.477,00 

8 
Μπισκότα τύπου πτι - 

μπερ 
225γρ 2000 0,85 2.000,85 260,11 2.260,96 

9 Κορνφλέικς 500gr 3200 2,75 8.800,00 1.144,00 9.944,00 

10 Μαρμελάδα 500gr 3600 1,14 4.104,00 984,96 5.088,96 

11 Τσουρέκι  450γρ 600 3,4 2.040,00 265,20 2.305,20 





   

  

 

Ζ2  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%) 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 

24% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 Τοματοχυμός 500 gr 9600 0,45 4.320,00 1.036,80 5.356,80 

2 Ζάχαρη   1kg 5600 0,88 4.928,00 1.182,72 6.110,72 

3 Υγρό πιάτων 500ml 300 0,9 270,00 64,80 334,80 

4 Υγρό γενικής χρήσης 1lt 300 1,2 360,00 86,40 446,40 

5 Σαμπουάν 400ml 600 1,5 900,00 216,00 1.116,00 

6 Αφροντούς 400ml 600 1,5 900,00 216,00 1.116,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 11.678,00 2.802,72 14.480,72 

 

 

Ζ3  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΦΠΑ 13%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 

13% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 Λάδι 1lt 4200 4,5 18.900,00 2.457,00 21.357,00 

 

 

 

 

 

 

 

12 Σοκολατένια λαγουδάκια 150γρ 280 2,5 700,00 91,00 791,00 

13 Κονσέρβα Ζαμπόν   120 0,99 118,80 15,44 134,24 

14 Κονσέρβα Σαρδέλα   120 0,59 70,80 9,20 80,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 94.284,45 12.708,41 106.992,86 





   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 

13% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 

Αρνί γάλακτος 

εγχώριο 

1kg 1200 6,7 8.040,00 

1.045,20 9.085,20 

2 Νωπό κοτόπουλο 1kg 10000 3,8 38.000,00 4.940,00 42.940,00 

3 Χοιρινό 1kg 1200 3,97 4.764,00 619,32 5.383,32 

        ΣΥΝΟΛΟ 50.804,00 6.604,52 57.408,52 

 

    Κριτήριο Κατακύρωσης  

Ως κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας των επιμέρους ειδών του διαγωνισμού ορίζεται:  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1  
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ - 

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Α.Π.Η.) 

 για την προμήθεια Είδη Παντοπωλείου - Κατεψυγμένα Λαχανικά - Γαλακτοκομικά 
(Κατηγορία Α1), η χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των ειδών της υποομάδας αυτής,  

 για την προμήθεια ελαιόλαδο (Κατηγορία Α2), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής,  

 για την προμήθεια Αναψυκτικά / Χυμοί (Κατηγορία Α3), η χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο 
σύνολο των ειδών της υποομάδας αυτής, 

 για την προμήθεια Είδη οπωροπωλείου (Κατηγορία Β), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής,  

 για την προμήθεια Είδη κρεοπωλείου (Κατηγορία Γ1 - Γ2), το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει 
από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας 
Αττικής 

 για την προμήθεια Είδη ιχθυοπωλείου (Κατηγορία Δ), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστο-ποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής 

 για την προμήθεια Είδη αρτοποιίας - Φρέσκοι Χυμοί - Είδη ζαχαροπλαστικής (Κατηγορία 
Ε1 - Ε2), η χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των ειδών της υποομάδας αυτής. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 
ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

 για την προμήθεια Είδη Παντοπωλείου - Κατεψυγμένα Λαχανικά - Γαλακτοκομικά 
(Κατηγορία Ζ1 - Ζ2), η χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των ειδών της υποομάδας αυτής,  

 για την προμήθεια Ελαιόλαδο (Κατηγορία Ζ3), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής,  

 για την προμήθεια Είδη κρεοπωλείου (Κατηγορία Η), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής. 





   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    22/7/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π 

 Παιανία    22/7/2020 

 

 
 

ΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  





   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Της επιχείρησης ………………….……………………………………………..……………, έδρα 

…………………………..……..., οδός …………………………..………………., αριθμός ………..…, 

τηλέφωνο …………….………..…., fax ………………...…….. 
 

 

 

1.  ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ - 
ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Α.Π.Η.)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

 

Α1  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ13 - 24%) 

 

Α1  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Cornflakes 500gr ΤΕΜ. 1000 

  

2 

Cornflakes ολικής 

500gr ΤΕΜ 400 

  
3 Cournflour 200γρ ΤΕΜ 600 

  

4 

Αλάτι (πλαστική 

φιάλη 750gr) ΤΕΜ. 1200 

  

5 

Αλεύρι  για όλες τις 

χρήσεις (1000gr) ΤΕΜ. 1200 

  

6 

Αλεύρι  τύπου 

φαρίνα (500gr) ΤΕΜ. 800 

  
7 Αμμωνία 30 γρ. ΤΕΜ 70 

  

8 

Αμυγδαλόψυχα 1 

kgr ΤΕΜ 120 

  





   

9 Ανθόνερο 200ml ΤΕΜ 50 

  

10 

Αρακάς 

κατεψυγμένος 

εγχώριος  (1000gr) KGR. 400 

  

11 

Αυγά (άνω των 35 

gr) ΤΕΜ. 5500 

  

12 

Αυγά σοκολάτας 

mini    ( 1 kgr) KGR. 20 

  

13 

Βανίλια Άρωμα 

συσκευασία 5 τεμ. ΤΕΜ 250 

  

14 

Βούτυρο αγελάδος 

250gr ΤΕΜ 750 

  

15 

Γάλα ζαχαρούχο 

397- 410 γρ ΤΕΜ 300 

  

16 

Γάλα κουτί εβαπορε 

(410gr) ΤΕΜ. 750 

  

17 

Γάλα μερίδες 

(10τεμ) ΤΕΜ. 450 

  

18 

Γαλοπούλα 

καπνιστή ή 

βραστή(φέτες 

τυπ/νο) KGR 200 

  

19 

Γαρύφαλλο 

τριμμένο 15-20γρ. ΤΕΜ 100 

  

20 

Γιαούρτι (τύπου 

τόταλ)συσκευασία 

1Kgr ΤΕΜ. 1000 

  

21 

Δαφνόφυλλα 

(συσκευασία15-

20gr) ΤΕΜ. 400 

  

22 

Ζάχαρη  

(συσκευασία 1kgr) KGR 1200 

  

23 

Ζάχαρη άχνη 

(συσκευασία 450-

500gr) ΤΕΜ. 600 

  





   

24 Ζελέ (200γρ) ΤΕΜ 75 

  

25 

Ζυμαρικό  

μακαρόνια Νο3 

εγχώρια (συσκ.  

500gr) ΤΕΜ. 850 

  

26 

Ζυμαρικό κριθαράκι  

εγχώριο 

(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 900 

  

27 

Ζυμαρικό 

μακαρονάκι κοφτό  

εγχώριο (συσκ. 

500gr) ΤΕΜ. 900 

  

28 

Ζυμαρικό Πένες 

εγχώριο  ( συσκ. 

500gr) ΤΕΜ. 900 

  

29 

Ζυμαρικό 

χυλοπιτάκι  εγχώριο  

( συσκ. 500gr) ΤΕΜ. 900 

  

30 

Κακάο 

(συσκευασία125gr) ΤΕΜ. 220 

  
31 Κακουλέ 5γρ. ΤΕΜ 100 

  

32 

Κανέλα σκόνη              

( συσκευασία 50gr) ΤΕΜ. 120 

  

33 

Καραμέλες τύπου 

jello ( συσκευασία 

3kgr) ΤΕΜ. 20 

  

34 

Καρύδα Ινδιων 130-

150γρ ΤΕΜ 200 

  
35 Καρυδόψιχα 1kg ΤΕΜ 60 

  

36 

Καφές Γαλλικός  

500γρ ΤΕΜ. 350 

  

37 

Καφές ελληνικός 

(συσκευασία 980γρ) ΚΙΛΟ 350 

  





   

38 

Κομπόστα ροδάκινο     

( συσκευασία 

1000gr) ΤΕΜ. 50 

  
39 Κουβερτούρα 125γρ ΤΕΜ 300 

  

40 

Κουρκουμάς (βαζ 

60 γρ.) ΤΕΜ 150 

  

42 

Κρέμα Γιώτης 

(160gr) ΤΕΜ. 1100 

  

43 

Κύβοι τύπου 

knorr(Λαχανικών) 

12 τεμ. ΤΕΜ 250 

  
44 Λαζάνια 500γρ ΤΕΜ 700 

  
45 Μαγιά ξηρή  8γρ. ΤΕΜ. 300 

  
46 Μαγιονέζα 500 γρ. ΤΕΜ 120 

  

47 

Μαργαρίνη soft με  

ελαιόλαδο 

(συσκευασία  500gr) ΤΕΜ. 600 

  

48 

Μαρμελάδα 

(συσκευασία τάπερ  

400-500gr) ΤΕΜ. 70 

  
49 Μαστίχα 50 γρ. ΤΕΜ 200 

  

50 

Μαχλέπι ( 

συσκευασία 8gr) ΤΕΜ 150 

  

51 

Μέλι (συσκευασία 

900-950 gr) ΤΕΜ. 800 

  

52 

Μέλι ταχίνι 300-350 

gr ΤΕΜ 90 

  

53 

Μερέντα ( 

συσκευασία 1000gr) ΤΕΜ. 90 

  

54 

Μίσκο ταλιατέλες 

500gr ΤΕΜ. 750 

  
55 Μπαχάρι 50 γρ. ΤΕΜ 150 

  





   

56 

Μπέικιν πάουντερ 

20γρ ΤΕΜ 140 

  57 Μπέικον κιλό KGR 35 

  

58 

Μπισκότα τύπου  

ΜΙΡΑΝΤΑ 

(συσκευασία 250gr) ΤΕΜ. 1200 

  

59 

Μπισκότα τύπου 

ΠΤΙΜΠΕΡ (συσκ 

250gr) ΤΕΜ. 950 

  

60 

Νερό 1,5lt                

( συσκευασία  6 

φιαλών ) 6άδες 50 

  

61 

Ντομάτα κονκασέ 

400γρ ΤΕΜ 550 

  

62 

Ξύδι ( συσκευασία 

390gr) ΤΕΜ. 950 

  

63 

Πάπρικα γλυκειά 50 

γρ ΤΕΜ 120 

  64 Πελτές 410γρ ΤΕΜ. 900 

  

65 

Πιπέρι τριμμένο  

(φακελάκι  50gr) ΤΕΜ. 150 

  
66 Ρεβύθια (500 gr) TEM 200 

  

67 

Ρίγανη ( 

συσκευασία  50gr) ΤΕΜ. 120 

  

68 

Ρύζι   καρολίνα 

εγχώριο ( 

συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 750 

  

69 

Ρύζι  τύπου Μπονετ  

εγχώριο 

(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 780 

  

70 

Σιμιγδάλι χονδρό 

500γρ ΤΕΜ 150 

  





   

71 

Σοκολάτα ρόφημα 

2kg ΤΕΜ. 120 

  
72 Σουσάμι 25 γρ ΤΕΜ 120 

  

73 

Σπανάκι 

κατεψυγμένο 

εγχώριο ( 

συσκευασία  1 kgr) ΤΕΜ 150 

  
74 Σταφίδα 200-250 γρ ΤΕΜ 100 

  

75 

Τοματοχυμός  

συμπυκνωμένος          

( συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 300 

  
76 Τραχανάς (500gr) ΤΕΜ 150 

  

77 

Τρούφα σοκολάτας 

100 γρ ΤΕΜ 80 

  

78 

Τρούφα χρωματιστή 

100γρ ΤΕΜ 40 

  

79 

Τσάι (κουτί με 20 

τεμ) ΤΕΜ 400 

  

80 

Τύπου Νεσκαφέ 

κουτί  200γρ ΤΕΜ 150 

  

81 

Τύπου Νεσκαφέ 

κουτί 700γρ ΤΕΜ 80 

  

82 

Τυρί  Κεφαλοτύρι  

Τριμ.εγχώριο  

(συσκ. 1KG) KGR. 350 

  

83 

Τυρί για τόστ 

χαμηλών λιπαρών  

σε φέτες (kgr) KGR. 250 

  

84 

Τυρί Γκούντα 

τριμμένο 

(συσκευασία1000gr) KGR. 550 

  

85 

Τυρί ημίσκληρο 

φρατζόλα ( 2.6Kgr) KGR. 480 

  
86 Τυρί κρέμα (200gr) ΤΕΜ 300 

  





   

87 

Τυρί Ρεγκάτο Τριμ.   

( συσκευασία 

1000gr) KGR. 420 

  

88 

Τυρί φέτα  

τυποποιημένη 

εγχώρια  (1kgr) ΤΕΜ 480 

  

89 

Φακές ψιλές            

( εγχώρια 

συσκευα500gr) ΤΕΜ. 440 

  

90 

Φασολάκια  

στρογγυλά  εγχώρια 

κατεψ/να ( συσκ. 

1kgr ) KGR 300 

  

91 

Φασόλια ξερά 

μέτρια  ( εγχώρια 

συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 240 

  

92 

Φιλέτο γαλοπούλας 

κιλό KGR 750 

  

93 

Φρυγανιά τριμμένη 

1kgr ΤΕΜ 200 

  

94 

Φρυγανιές ολικής 

άλεσης 360γρ ΤΕΜ 120 

  

95 

Φρυγανίες 

σταρένιες 360γρ ΤΕΜ 940 

  

96 

Φύλλο τύπου  

σφολιατα κατεψ/νο 

εγχώριο (συσκ. 

800gr) ΤΕΜ. 400 

  

97 

Χαμομήλι (κουτί με 

20 τεμ) ΤΕΜ 200 

  

98 

ψωμι τοστ ολικής 

άλεσης(συσκευασια 

650-750gr) ΤΕΜ 200 

  





   

99 

Ψωμί του τόστ 

σταρένιο            ( 

συσκευασία 650-

750gr) ΤΕΜ. 1500 

  

100 

Χυμός λεμόνι 

340γρ. ΤΕΜ 200 

  

101 

Γάλα uht 3.5% 

(μακράς διάρκειας) ΤΕΜ 120 

  

102 

Ελιές 

αποπυρηνιμένες 

φέτες(250 290γρ.) ΤΕΜ 300 

  

103 

Ζαμπόν φέτες 

τυπ/νο ΤΕΜ 150 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 Φ.Π.Α 13% 

 ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

  

Α2 -  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 24% 

 

 
1 Μουστάρδα 1000γρ ΤΕΜ 100 ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

2 

CANDEREL 

STICKS 

(συσκευασία 100) TEM 100 

  

3 

Φίλτρο καφέ 1χ40 

σε συσκευασία των 

40τεμ ΤΕΜ 150 

  4 Σόδα 100γρ ΤΕΜ 150 

  

5 

Κρέμα γάλακτος 

Φυτική  (1000ml) ΤΕΜ. 220 

  
6 Αμβροσία 700ml ΤΕΜ 87 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 Φ.Π.Α 24% 

 





   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

Α3 -  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΦΠΑ 13%) 

 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5LT) ΤΕΜ 120 15,95 1.914,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1.914,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 

Α4 - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / ΧΥΜΟΙ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Χυμός  

πορτοκάλι  

φυσικός ( 

συσκευασία 

1lt ) ΤΕΜ 630 

  

2 

Χυμός 

βύσσινο 

1000ml ΤΕΜ 750 

  





   

3 

Χυμός 

γκρέιπφρουτ 

1000ml ΤΕΜ. 240 

  

4 

Χυμός 

νέκταρ 

250ml ΤΕΜ. 620 

  ΣΥΝΟΛΟ 

 Φ.Π.Α 13% 

  ΣΥΝΟΛΟ 

  

Α5 - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / ΧΥΜΟΙ (ΦΠΑ 24%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Αναψυκτικό 

ανθρακούχο 

τύπου Κόκα 

κόλα (συσκ. 

1,5lt) ΤΕΜ 480 

  

2 

Αναψυκτικό 

ανθρακούχο 

τύπου σπράϊτ 

(συσκ.1,5lt) ΤΕΜ 480 

  

3 

Λεμονίτα 

(συσκευασία 

1,5lt) ΤΕΜ 320 

  

4 

Πορτοκαλάδα 

(συσκευασία 

1,5lt) ΤΕΜ 480 

  ΣΥΝΟΛΟ 

 Φ.Π.Α 24% 

  ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 





   

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ (τμχ.) ΤΕΜ. 2000 0,35 700,00 

2 ΑΝΙΘΟ (δεμ.) ΔΕΜ. 500 0,88 440,00 

3 

ΑΧΛΑΔΙΑ 

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ(kgr) KGR 1100 1,98 2178,00 

4 ΚΑΡΟΤΑ (kgr) KGR 800 0,84 672,00 

5 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 

(kgr) KGR 800 0,86 688,00 

6 

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ 

ΦΡΕΣΚΑ (KGR) KGR 700 1,39 973,00 

7 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

(kgr) KGR 1200 0,71 852,00 

8 ΛΑΧΑΝΟ  (kgr) KGR 700 0,52 364,00 

9 ΛΕΜΟΝΙΑ  (kgr) KGR 1500 1,1 1650,00 

10 

ΜΑΪΝΤΑΝΟ 

(δεμ.) ΔΕΜ. 620 0,8 496,00 

12 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ  

(kgr) ΔΕΜ. 350 0,88 308,00 

13 ΜΗΛΑ  (kgr) KGR 1500 1,47 2205,00 

14 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Α(kgr) KGR 2200 0,98 2156,00 

15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ KGR 1850 0,53 980,50 

16 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ 

Α΄(kgr) KGR 2500 1,06 2650,00 

17 ΠΑΤΑΤΕΣ (kgr) KGR 4000 0,83 3320,00 

18 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΦΛΑΣΚΙΕΣ (kgr) KGR 600 1,1 660,00 

19 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  

ΧΥΜΟΥ (kgr) KGR 900 0,53 477,00 





   

20 ΠΡΑΣΣΟ (kgr) KGR 550 1,26 693,00 

21 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ  

(kgr) KGR 400 1,33 532,00 

22 ΣΕΛΙΝΟ (δεμ.) ΔΕΜ. 600 1,05 630,00 

23 ΣΚΟΡΔΑ  (κεφ.) ΚΕΦ. 1000 0,35 350,00 

24 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ KGR 250 1,79 447,50 

25 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ KGR 700 2,49 1743,00 

26 ΜΠΡΟΚΟΛΟ KGR 550 1,79 984,50 

27 

ΔΥΟΣΜΟΣ 

100gr TEM 500 0,5 250,00 

28 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 600 0,55 330,00 

29 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ KGR 550 1,8 990,00 

30 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ KGR 700 1,79 1253,00 

31 ΣΠΑΝΑΚΙ KGR 550 1,2 660,00 

32 ΤΖΙΝΤΖΕΡ  KGR 100 4,23 423,00 

33 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ( 

kg) KGR 450 1,77 796,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ     31852,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ 

% ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ 

% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

  

 ΦΠΑ 13% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

 

Γ1  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 





   

1 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

(kgr) ΝΩΠΑ KGR 2000 3 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 6.000,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

 ΦΠΑ 13% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Γ2  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ 

(kgr) σπάλα KGR 1800 7,80 14.040,00 

2 

ΚΥΜΑΣ 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ(kgr)  

σπάλα KGR 1510 7,80 11.778,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 25.818,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

 





   

ΦΠΑ 13% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΠΕΡΚΑ 

ΦΙΛΕΤΟ 

ΚΑΤΕΨ  

(KGR) KGR 1600 6,45 10.320,00 

2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ KGR 1050 5,30 5.565,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 15.885,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

 ΦΠΑ 13% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 

 

Ε1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ψωμί 

σταρ. 

370γρ ΤΕΜ 6.000 

  

  

Ψωμί 

ολικής 

370γρ ΤΕΜ 4.200 

  





   

2 

Γάλα 

φρέσκο 

1lt ΤΕΜ 3.000 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 ΦΠΑ 13% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

Ε2  ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΦΠΑ 24%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Φρέσκος 

Χυμός 

ανάμεικτος 

1lt ΤΕΜ 3.000 

  
2 Παγωτίνια KG 360 

  
3 Βουτήματα KG 360 

  

4 

Κοκακια-

εκλερακια KG 350 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 ΦΠΑ 24% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

2. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ 

 

Ζ1  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 24%) 

 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣ/ΣΙ

Α 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 24% ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 

Γάλα   

εβαπορέ  

(κουτί) 

400 gr 13400 
    





   

2 

Αλεύρι  για 

όλες τις 

χρήσεις 

1kg 9600 
    

3 

Ζυμαρικά 

(μακαρόνια, 

πέννες, 

κριθαράκι 

μέτριο) 

500gr 13200 
    

4 
Ρύζι καρολίνα 

ή κίτρινο 
500gr 4200 

    

5 
Φακές 

μέτριες 
500gr 4000 

    

6 
Φασόλια 

μέτρια 
500gr 4000 

    

7 

Τυρί φέτα  

τυποποιημέν

η εγχώρια  

1kg 6000 
    

8 

Μπισκότα 

τύπου πτι - 

μπερ 

225γρ 2000 
    

9 Κορνφλέικς 500gr 3200 
    

10 Μαρμελάδα 500gr 3600 
    

11 Τσουρέκι  450γρ 600 
    

12 
Σοκολατένια 

λαγουδάκια 
150γρ 280 

    

13 
Κονσέρβα 

Ζαμπόν 
  120 

    

14 
Κονσέρβα 

Σαρδέλα 
  120 

    

        ΣΥΝΟΛΟ 
   

 





   

Ζ2  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%) 

Α/Α 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

 

 

ΣΥΣ/ΣΙΑ 

 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

 

 

ΦΠΑ 

24% 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 Τοματοχυμός 500 gr 9600   

  2 Ζάχαρη   1kg 5600   

  
3 Υγρό πιάτων 

500ml 
300 

  

  

4 

Υγρό γενικής 

χρήσης 1lt 300 

 

 

  
5 

Σαμπουάν 400ml 600   

  
6 

Αφροντούς 400ml 600   

          ΣΥΝΟΛΟ 
   

 

Ζ3  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΦΠΑ 13%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο 

ΕΚΠΤΩΣ

ΗΣ 

ΦΠΑ 

13% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 Λάδι 1lt 4200 4,5 18.900,00  

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 

13% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 





   

1 

Αρνί 

γάλακτος 

εγχώριο 

1kg 1200 6,7 8.040,00 

1.045,20 9.085,20 

2 

Νωπό 

κοτόπουλο 

1kg 10000 3,8 38.000,00 

4.940,00 42.940,00 

3 Χοιρινό 1kg 1200 3,97 4.764,00 619,32 5.383,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 57.408,52 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 ΦΠΑ 13% 

   

  

  

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

……………………, ……… / ……… / 20….. 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 

Ο Προσφέρων 
(Σφραγίδα - Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Παιανία 24/8/2020 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 851    

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΟ 

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 2106641062  

Fax : 2106641083 Αριθμ. Μελέτης:      

  ΠΡΟΫΠ. : 433.627,55  € με το Φ. Π. Α. 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  1 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τροφίμων για τον Φορέα Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας και για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Τεχνική περιγραφή. 

γ) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. 

δ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ  3 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24% ή 

13%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24% ή 13%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.   

 

ΑΡΘΡΟ  4 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το 

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

λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης της αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

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

με της διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, 





   

πουλερικά και ψάρια και  για τα λοιπά είδη κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 

αυτόν καλύπτουν της τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  

Προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού: 

α) για το σύνολο των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού  όπως αναλυτικά περιγράφετε 

παραπάνω. 

β) για μια ή περισσότερες ομάδες(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η) όπως αναλυτικά περιγράφετε παραπάνω. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των 

τροφίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την 

ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε 

αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την 

παραλαβή των τροφίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας 

θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 

τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές 

των επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας 

του κάθε είδους τροφίμου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ  6 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε 

χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών να προμηθεύσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα, εκτός 
από το ψωμί του οποίου η παράδοση του θα γίνεται αυθημερόν. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας 
ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις 
εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό 
δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον 

πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά 

αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια 

ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 





   

 
ΑΡΘΡΟ  8 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του κάθε 

είδους τροφίμου. Η προμήθεια για κάθε είδος θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει 

προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο των 

τροφίμων της μελέτης είτε για ορισμένα από αυτά (κατηγορίες). 

Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το σύνολο των τροφίμων 

είτε σε ένα διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη, είτε σε περισσοτέρους 

προμηθευτές, η προσφορά των οποίων κρίθηκε οικονομικότερη για κάθε κατηγορία τροφίμων. 

 
ΑΡΘΡΟ  9 
1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους 

και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και 

τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις 

κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ 

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα 

σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν 

θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην 

Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της 

Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του 

Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να 

καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν 

καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις 

σχετικές παραγγελίες από την αρμόδια υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ  10 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και 

μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και 0,5% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
κράτηση ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.            

 
 
 
 
 
 
 





   

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία 22/07/2020     Ο Πρόεδρος του Ν.Π 

 Παιανία  22/07/2020      

 

 
 

Σιόλας Κωνσταντίνος  

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χουλιαράς Κωνσταντίνος  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΟ 

Ταχ. Δ/νση  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Ταχ. Κώδ.  : 19 002  

Τηλ. : 2106641062  

Fax : 2106641083 Αριθμ. Μελέτης:3/2020      

  ΠΡΟΫΠ. : 433.627,55  € με το Φ. Π. Α. 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Της επιχείρησης ………………….……………………………………………..……………, έδρα 

…………………………..……..., οδός …………………………..………………., αριθμός ………..…, 

τηλέφωνο …………….………..…., fax ………………...…….. 
 

 

 

1.  ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Α.Π.Η.)  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

Α1  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ13 - 24%) 

 

Α1  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Cornflakes 500gr ΤΕΜ. 1000 

  

2 

Cornflakes ολικής 

500gr ΤΕΜ 400 

  





   

3 Cournflour 200γρ ΤΕΜ 600 

  

4 

Αλάτι (πλαστική 

φιάλη 750gr) ΤΕΜ. 1200 

  

5 

Αλεύρι  για όλες τις 

χρήσεις (1000gr) ΤΕΜ. 1200 

  

6 

Αλεύρι  τύπου 

φαρίνα (500gr) ΤΕΜ. 800 

  7 Αμμωνία 30 γρ. ΤΕΜ 70 

  

8 

Αμυγδαλόψυχα 1 

kgr ΤΕΜ 120 

  
9 Ανθόνερο 200ml ΤΕΜ 50 

  

10 

Αρακάς 

κατεψυγμένος 

εγχώριος  (1000gr) KGR. 400 

  

11 

Αυγά (άνω των 35 

gr) ΤΕΜ. 5500 

  

12 

Αυγά σοκολάτας 

mini    ( 1 kgr) KGR. 20 

  

13 

Βανίλια Άρωμα 

συσκευασία 5 τεμ. ΤΕΜ 250 

  

14 

Βούτυρο αγελάδος 

250gr ΤΕΜ 750 

  

15 

Γάλα ζαχαρούχο 

397- 410 γρ ΤΕΜ 300 

  

16 

Γάλα κουτί εβαπορε 

(410gr) ΤΕΜ. 750 

  

17 

Γάλα μερίδες 

(10τεμ) ΤΕΜ. 450 

  

18 

Γαλοπούλα 

καπνιστή ή 

βραστή(φέτες 

τυπ/νο) KGR 200 

  





   

19 

Γαρύφαλλο 

τριμμένο 15-20γρ. ΤΕΜ 100 

  

20 

Γιαούρτι (τύπου 

τόταλ)συσκευασία 

1Kgr ΤΕΜ. 1000 

  

21 

Δαφνόφυλλα 

(συσκευασία15-

20gr) ΤΕΜ. 400 

  

22 

Ζάχαρη  

(συσκευασία 1kgr) KGR 1200 

  

23 

Ζάχαρη άχνη 

(συσκευασία 450-

500gr) ΤΕΜ. 600 

  24 Ζελέ (200γρ) ΤΕΜ 75 

  

25 

Ζυμαρικό  

μακαρόνια Νο3 

εγχώρια (συσκ.  

500gr) ΤΕΜ. 850 

  

26 

Ζυμαρικό κριθαράκι  

εγχώριο 

(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 900 

  

27 

Ζυμαρικό 

μακαρονάκι κοφτό  

εγχώριο (συσκ. 

500gr) ΤΕΜ. 900 

  

28 

Ζυμαρικό Πένες 

εγχώριο  ( συσκ. 

500gr) ΤΕΜ. 900 

  

29 

Ζυμαρικό 

χυλοπιτάκι  εγχώριο  

( συσκ. 500gr) ΤΕΜ. 900 

  

30 

Κακάο 

(συσκευασία125gr) ΤΕΜ. 220 

  31 Κακουλέ 5γρ. ΤΕΜ 100 

  





   

32 

Κανέλα σκόνη              

( συσκευασία 50gr) ΤΕΜ. 120 

  

33 

Καραμέλες τύπου 

jello ( συσκευασία 

3kgr) ΤΕΜ. 20 

  

34 

Καρύδα Ινδιων 130-

150γρ ΤΕΜ 200 

  
35 Καρυδόψιχα 1kg ΤΕΜ 60 

  

36 

Καφές Γαλλικός  

500γρ ΤΕΜ. 350 

  

37 

Καφές ελληνικός 

(συσκευασία 980γρ) ΚΙΛΟ 350 

  

38 

Κομπόστα ροδάκινο     

( συσκευασία 

1000gr) ΤΕΜ. 50 

  
39 Κουβερτούρα 125γρ ΤΕΜ 300 

  

40 

Κουρκουμάς (βαζ 60 

γρ.) ΤΕΜ 150 

  

42 

Κρέμα Γιώτης 

(160gr) ΤΕΜ. 1100 

  

43 

Κύβοι τύπου 

knorr(Λαχανικών) 

12 τεμ. ΤΕΜ 250 

  44 Λαζάνια 500γρ ΤΕΜ 700 

  
45 Μαγιά ξηρή  8γρ. ΤΕΜ. 300 

  46 Μαγιονέζα 500 γρ. ΤΕΜ 120 

  

47 

Μαργαρίνη soft με  

ελαιόλαδο 

(συσκευασία  500gr) ΤΕΜ. 600 

  

48 

Μαρμελάδα 

(συσκευασία τάπερ  

400-500gr) ΤΕΜ. 70 

  





   

49 Μαστίχα 50 γρ. ΤΕΜ 200 

  

50 

Μαχλέπι ( 

συσκευασία 8gr) ΤΕΜ 150 

  

51 

Μέλι (συσκευασία 

900-950 gr) ΤΕΜ. 800 

  

52 

Μέλι ταχίνι 300-350 

gr ΤΕΜ 90 

  

53 

Μερέντα ( 

συσκευασία 1000gr) ΤΕΜ. 90 

  

54 

Μίσκο ταλιατέλες 

500gr ΤΕΜ. 750 

  55 Μπαχάρι 50 γρ. ΤΕΜ 150 

  

56 

Μπέικιν πάουντερ 

20γρ ΤΕΜ 140 

  57 Μπέικον κιλό KGR 35 

  

58 

Μπισκότα τύπου  

ΜΙΡΑΝΤΑ 

(συσκευασία 250gr) ΤΕΜ. 1200 

  

59 

Μπισκότα τύπου 

ΠΤΙΜΠΕΡ (συσκ 

250gr) ΤΕΜ. 950 

  

60 

Νερό 1,5lt                ( 

συσκευασία  6 

φιαλών ) 6άδες 50 

  

61 

Ντομάτα κονκασέ 

400γρ ΤΕΜ 550 

  

62 

Ξύδι ( συσκευασία 

390gr) ΤΕΜ. 950 

  

63 

Πάπρικα γλυκειά 50 

γρ ΤΕΜ 120 

  64 Πελτές 410γρ ΤΕΜ. 900 

  

65 

Πιπέρι τριμμένο  

(φακελάκι  50gr) ΤΕΜ. 150 

  





   

66 Ρεβύθια (500 gr) TEM 200 

  

67 

Ρίγανη ( 

συσκευασία  50gr) ΤΕΜ. 120 

  

68 

Ρύζι   καρολίνα 

εγχώριο ( 

συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 750 

  

69 

Ρύζι  τύπου Μπονετ  

εγχώριο 

(συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 780 

  

70 

Σιμιγδάλι χονδρό 

500γρ ΤΕΜ 150 

  

71 

Σοκολάτα ρόφημα 

2kg ΤΕΜ. 120 

  72 Σουσάμι 25 γρ ΤΕΜ 120 

  

73 

Σπανάκι 

κατεψυγμένο 

εγχώριο ( 

συσκευασία  1 kgr) ΤΕΜ 150 

  74 Σταφίδα 200-250 γρ ΤΕΜ 100 

  

75 

Τοματοχυμός  

συμπυκνωμένος          

( συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 300 

  76 Τραχανάς (500gr) ΤΕΜ 150 

  

77 

Τρούφα σοκολάτας 

100 γρ ΤΕΜ 80 

  

78 

Τρούφα χρωματιστή 

100γρ ΤΕΜ 40 

  

79 

Τσάι (κουτί με 20 

τεμ) ΤΕΜ 400 

  

80 

Τύπου Νεσκαφέ 

κουτί  200γρ ΤΕΜ 150 

  

81 

Τύπου Νεσκαφέ 

κουτί 700γρ ΤΕΜ 80 

  





   

82 

Τυρί  Κεφαλοτύρι  

Τριμ.εγχώριο  

(συσκ. 1KG) KGR. 350 

  

83 

Τυρί για τόστ 

χαμηλών λιπαρών  

σε φέτες (kgr) KGR. 250 

  

84 

Τυρί Γκούντα 

τριμμένο 

(συσκευασία1000gr) KGR. 550 

  

85 

Τυρί ημίσκληρο 

φρατζόλα ( 2.6Kgr) KGR. 480 

  86 Τυρί κρέμα (200gr) ΤΕΜ 300 

  

87 

Τυρί Ρεγκάτο Τριμ.   

( συσκευασία 

1000gr) KGR. 420 

  

88 

Τυρί φέτα  

τυποποιημένη 

εγχώρια  (1kgr) ΤΕΜ 480 

  

89 

Φακές ψιλές            ( 

εγχώρια 

συσκευα500gr) ΤΕΜ. 440 

  

90 

Φασολάκια  

στρογγυλά  εγχώρια 

κατεψ/να ( συσκ. 

1kgr ) KGR 300 

  

91 

Φασόλια ξερά 

μέτρια  ( εγχώρια 

συσκευασία 500gr) ΤΕΜ. 240 

  

92 

Φιλέτο γαλοπούλας 

κιλό KGR 750 

  

93 

Φρυγανιά τριμμένη 

1kgr ΤΕΜ 200 

  

94 

Φρυγανιές ολικής 

άλεσης 360γρ ΤΕΜ 120 

  





   

95 

Φρυγανίες 

σταρένιες 360γρ ΤΕΜ 940 

  

96 

Φύλλο τύπου  

σφολιατα κατεψ/νο 

εγχώριο (συσκ. 

800gr) ΤΕΜ. 400 

  

97 

Χαμομήλι (κουτί με 

20 τεμ) ΤΕΜ 200 

  

98 

ψωμι τοστ ολικής 

άλεσης(συσκευασια 

650-750gr) ΤΕΜ 200 

  

99 

Ψωμί του τόστ 

σταρένιο            ( 

συσκευασία 650-

750gr) ΤΕΜ. 1500 

  100 Χυμός λεμόνι 340γρ. ΤΕΜ 200 

  

101 

Γάλα uht 3.5% 

(μακράς διάρκειας) ΤΕΜ 120 

  

102 

Ελιές 

αποπυρηνιμένες 

φέτες(250 290γρ.) ΤΕΜ 300 

  

103 

Ζαμπόν φέτες 

τυπ/νο ΤΕΜ 150 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 Φ.Π.Α 13% 

 ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

  

Α2 -  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 24% 

 

 1 Μουστάρδα 1000γρ ΤΕΜ 100 ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

2 

CANDEREL STICKS 

(συσκευασία 100) TEM 100 

  





   

3 

Φίλτρο καφέ 1χ40 

σε συσκευασία των 

40τεμ ΤΕΜ 150 

  4 Σόδα 100γρ ΤΕΜ 150 

  

5 

Κρέμα γάλακτος 

Φυτική  (1000ml) ΤΕΜ. 220 

  
6 Αμβροσία 700ml ΤΕΜ 87 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 Φ.Π.Α 24% 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

Α3 -  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5LT) ΤΕΜ 120 15,95 1.914,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1.914,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

Α4 - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / ΧΥΜΟΙ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Χυμός  

πορτοκάλι  

φυσικός ( 

συσκευασία 

1lt ) ΤΕΜ 630 

  





   

2 

Χυμός 

βύσσινο 

1000ml ΤΕΜ 750 

  

3 

Χυμός 

γκρέιπφρουτ 

1000ml ΤΕΜ. 240 

  

4 

Χυμός 

νέκταρ 

250ml ΤΕΜ. 620 

  ΣΥΝΟΛΟ 

 Φ.Π.Α 13% 

  ΣΥΝΟΛΟ 

  

Α5 - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / ΧΥΜΟΙ (ΦΠΑ 24%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Αναψυκτικό 

ανθρακούχο 

τύπου Κόκα κόλα 

(συσκ. 1,5lt) ΤΕΜ 480 

  

2 

Αναψυκτικό 

ανθρακούχο 

τύπου σπράϊτ 

(συσκ.1,5lt) ΤΕΜ 480 

  

3 

Λεμονίτα 

(συσκευασία 

1,5lt) ΤΕΜ 320 

  

4 

Πορτοκαλάδα 

(συσκευασία 

1,5lt) ΤΕΜ 480 

  ΣΥΝΟΛΟ 

 Φ.Π.Α 24% 

  ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 





   

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ (τμχ.) ΤΕΜ. 2000 0,35 700,00 

2 ΑΝΙΘΟ (δεμ.) ΔΕΜ. 500 0,88 440,00 

3 

ΑΧΛΑΔΙΑ 

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ(kgr) KGR 1100 1,98 2178,00 

4 ΚΑΡΟΤΑ (kgr) KGR 800 0,84 672,00 

5 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 

(kgr) KGR 800 0,86 688,00 

6 

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ 

ΦΡΕΣΚΑ (KGR) KGR 700 1,39 973,00 

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (kgr) KGR 1200 0,71 852,00 

8 ΛΑΧΑΝΟ  (kgr) KGR 700 0,52 364,00 

9 ΛΕΜΟΝΙΑ  (kgr) KGR 1500 1,1 1650,00 

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟ (δεμ.) ΔΕΜ. 620 0,8 496,00 

12 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ  

(kgr) ΔΕΜ. 350 0,88 308,00 

13 ΜΗΛΑ  (kgr) KGR 1500 1,47 2205,00 

14 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α(kgr) KGR 2200 0,98 2156,00 

15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ KGR 1850 0,53 980,50 

16 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ 

Α΄(kgr) KGR 2500 1,06 2650,00 

17 ΠΑΤΑΤΕΣ (kgr) KGR 4000 0,83 3320,00 

18 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΦΛΑΣΚΙΕΣ (kgr) KGR 600 1,1 660,00 

19 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  

ΧΥΜΟΥ (kgr) KGR 900 0,53 477,00 

20 ΠΡΑΣΣΟ (kgr) KGR 550 1,26 693,00 

21 ΡΟΔΑΚΙΝΑ  (kgr) KGR 400 1,33 532,00 

22 ΣΕΛΙΝΟ (δεμ.) ΔΕΜ. 600 1,05 630,00 

23 ΣΚΟΡΔΑ  (κεφ.) ΚΕΦ. 1000 0,35 350,00 





   

24 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ KGR 250 1,79 447,50 

25 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ KGR 700 2,49 1743,00 

26 ΜΠΡΟΚΟΛΟ KGR 550 1,79 984,50 

27 ΔΥΟΣΜΟΣ 100gr TEM 500 0,5 250,00 

28 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 600 0,55 330,00 

29 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ KGR 550 1,8 990,00 

30 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ KGR 700 1,79 1253,00 

31 ΣΠΑΝΑΚΙ KGR 550 1,2 660,00 

32 ΤΖΙΝΤΖΕΡ  KGR 100 4,23 423,00 

33 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ( kg) KGR 450 1,77 796,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ     31852,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

  

 ΦΠΑ 13% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Γ1  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

(kgr) ΝΩΠΑ KGR 2000 3 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 6.000,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 





   

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

 ΦΠΑ 13% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

 

Γ2  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ (kgr) 

σπάλα KGR 1800 7,80 14.040,00 

2 

ΚΥΜΑΣ 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ(kgr)  

σπάλα KGR 1510 7,80 11.778,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 25.818,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

 ΦΠΑ 13% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΠΕΡΚΑ 

ΦΙΛΕΤΟ 

ΚΑΤΕΨ  

(KGR) KGR 1600 6,45 10.320,00 





   

2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ KGR 1050 5,30 5.565,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 15.885,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΣ % ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

 ΦΠΑ 13% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 

Ε1  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ψωμί 

σταρ. 

370γρ ΤΕΜ 6.000 

  

  

Ψωμί 

ολικής 

370γρ ΤΕΜ 4.200 

  

2 

Γάλα 

φρέσκο 

1lt ΤΕΜ 3.000 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 ΦΠΑ 13% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

Ε2  ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΦΠΑ 24%) 

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Φρέσκος 

Χυμός 

ανάμεικτος 

1lt ΤΕΜ 3.000 

  
2 Παγωτίνια KG 360 

  3 Βουτήματα KG 360 

  





   

4 

Κοκακια-

εκλερακια KG 350 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 ΦΠΑ 24% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

2. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ 

 

Ζ1  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 24%) 

 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 24% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 
Γάλα   εβαπορέ  

(κουτί) 
400 gr 13400 

    

2 

Αλεύρι  για 

όλες τις 

χρήσεις 

1kg 9600 
    

3 

Ζυμαρικά 

(μακαρόνια, 

πέννες, 

κριθαράκι 

μέτριο) 

500gr 13200 
    

4 
Ρύζι καρολίνα 

ή κίτρινο 
500gr 4200 

    

5 Φακές μέτριες 500gr 4000 
    

6 
Φασόλια 

μέτρια 
500gr 4000 

    





   

7 

Τυρί φέτα  

τυποποιημένη 

εγχώρια  

1kg 6000 
    

8 

Μπισκότα 

τύπου πτι - 

μπερ 

225γρ 2000 
    

9 Κορνφλέικς 500gr 3200 
    

10 Μαρμελάδα 500gr 3600 
    

11 Τσουρέκι  450γρ 600 
    

12 
Σοκολατένια 

λαγουδάκια 
150γρ 280 

    

13 
Κονσέρβα 

Ζαμπόν 
  120 

    

14 
Κονσέρβα 

Σαρδέλα 
  120 

    

        ΣΥΝΟΛΟ 
   

 

 

 

Ζ2  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%) 

Α/Α 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

 

 

ΣΥΣ/ΣΙΑ 

 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

 

 

ΦΠΑ 

24% 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 Τοματοχυμός 500 gr 9600   

  2 Ζάχαρη   1kg 5600   

  
3 Υγρό πιάτων 

500ml 
300 

  

  

4 

Υγρό γενικής 

χρήσης 1lt 300 

 

 

  





   

5 
Σαμπουάν 400ml 600   

  
6 

Αφροντούς 400ml 600   

          ΣΥΝΟΛΟ 
   

 

 

Ζ3  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΦΠΑ 13%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΦΠΑ 

13% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 Λάδι 1lt 4200 4,5 18.900,00  

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 

13% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 

Αρνί 

γάλακτος 

εγχώριο 

1kg 1200 6,7 8.040,00 

1.045,20 9.085,20 

2 

Νωπό 

κοτόπουλο 

1kg 10000 3,8 38.000,00 

4.940,00 42.940,00 

3 Χοιρινό 1kg 1200 3,97 4.764,00 619,32 5.383,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 57.408,52 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 





   

ΦΠΑ 13% 

   

  

  

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

 

……………………, ……… / ……… / 20….. 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Προσφέρων 
(Σφραγίδα - Υπογραφή) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

                             

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: 
2020/S 163-395970 

 

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. 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395970-2020:TEXT:EL:HTML
http://www.promitheus/




   

Ταυτότητα του αγοραστή 
 

Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): 

Πόλη: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Αρμόδιος επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Χώρα:  GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

Σύντομη  περιγραφή: 

Αντικείμενο της  σύμβασης είναι  η προμήθεια ειδών διατροφής για το νομικό πρόσωπο 

του Δήμου  «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας»(Παιδικοί - Βρεφικοί Σταθμοί 

και Κ.Α.Π.Η) και του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου  Παιανίας με την διαδικασία 

του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τα έτη 2021 και 2022. 

Αριθμός  αναφοράς αρχείου 

που αποδίδεται στον  φάκελο 

από  την αναθέτουσα αρχή  ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει): 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2020  του Φορέα  Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας 
 

 

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: 

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 
 

- 
 

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: 

- 
 
 

 
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 

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 

- 
 

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 

- 
 

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 
 

- 
 

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 

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) 

- 
 

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 

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 

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 
 

- 
 

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: 

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 

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 

- 
 

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: 

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 

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: 

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 

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 
 

- 





  

 

 

Δ: Άλλοι λόγοι  αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από  την εθνική νομοθεσία 

του κράτους μέλους της  αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 

Αμιγώς  εθνικοί  λόγοι  αποκλεισμού 
 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί  λόγοι  αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη 

/γνωστοποίηση ή στα  έγγραφα της  διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

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 
 

- 
 

 
 
 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής   
 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 

Όσον  αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Πληροί  όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 

Απάντηση: 

Ναι 





 

 

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 

 

 

 

 

 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

 

 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 

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

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης της αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια και  για τα 

λοιπά είδη κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής του προϋπολογισμού, για την προμήθεια ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ΄΄ εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 433.627,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος αρ: 69936 την 28/08/2020. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/09/2020 και ώρα 15:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση 

συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης 

των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ: 3/2020 μελέτης του Ν.Π. του 

Δήμου. 

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και στο site του Δήμου Παιανίας 

www.paiania.gov.gr. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να  

απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: 

Βασιλείου Δ. τηλ.: 213 20 30 721). 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        

      ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 

  

 

 

ΠΑΙΑΝΙΑ 24/08/2020 
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