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ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Ο Διμαρχοσ 
Ζχοντασ υπόψθ; 

Θ προετοιμαςία, ανάκεςθ, ςφναψθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ  διζπεται από 
τισ διατάξεισ: 

 Του Ν.2690/1999 “Κφρωςθ Κϊδικα  Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΚ Αϋ45/1999) 
όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τουσ Ν.2880/2001, Ν.3230/2004, Ν.3242/2004 και 
Ν.3345/2005. 

 Του Ν. 3463/2006/Αϋ114  «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικότερα τθσ παρ.9εδ. Β 
του άρκρου 209.  

 Του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Του N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει 

 Τον Ν.2859/2000 “Κφρωςθ Κϊδικα ΦΡΑ” (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Τον Ν.3416/2005 “Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ” (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Τον Ν.4013/2011 “περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων” (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

 Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)». 

 Του ΡΔ 28/2015 “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία” 
(ΦΕΚ Αϋ34/2015). 

 Το Ρ.Δ. 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” (ΦΕΚ 145/Α) 

 Των λοιπϊν διατάξεων που ρυκμίηουν τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων και ιςχφουν τροποποιθμζνεσ 
μετά τθν εφαρμογι του Ν.4412/2016. 

 Τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019). 

 Τθν με αρ. πρωτ. 1256/30-07-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΩΗ7ΑΟΛ15-6Ψ0) με τθν 
διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 6.923,74€ τθσ εγγεγραμμζνθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 
2019 με Κ.Α. 10-6481.009 με τίτλο «Είδθ Αρτοποιείου - Ηαχαροπλαςτείου» που ζχει καταχωρθκεί με 
α/α Α/86 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ Υπθρεςίασ μασ. 

 Τθν με αρ. πρωτ. 1248/30-07-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 69Δ6ΟΛ15-ΤΦΕ) με τθν 
διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 22.602,48€ τθσ εγγεγραμμζνθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 
2019 με Κ.Α. 10-6481.006 με τίτλο «Είδθ Ραντοπωλείου» που ζχει καταχωρθκεί με α/α Α/82 ςτο 
Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ Υπθρεςίασ μασ. 

 Τθν με αρ. πρωτ. 1254/30-07-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΩΗΛ8ΟΛ15-62Τ) με τθν 
διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 3.371,92€ τθσ εγγεγραμμζνθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 
2019 με Κ.Α. 10-6481.010 με τίτλο «Είδθ Ιχκυοπωλείου» που ζχει καταχωρθκεί με α/α Α/85 ςτο 
Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ Υπθρεςίασ μασ. 
 

 
 





 

 Τθν με αρ. πρωτ. 1252/30-07-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: Ψ637ΟΛ15-ΦΦΕ) με τθν 
διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 6.763,05€ τθσ εγγεγραμμζνθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 
2019 με Κ.Α. 10-6481.008 με τίτλο «Είδθ Κρεοπωλείου» που ζχει καταχωρθκεί με α/α Α/84 ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ Υπθρεςίασ μασ. 

 Τθν με αρ. πρωτ. 1250/30-07-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6ΜΒΞΟΛ15-3ΚΩ) με τθν 
διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 5.695,93€ τθσ εγγεγραμμζνθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 
2019 με Κ.Α. 10-6481.007 με τίτλο «Είδθ Οπωρολαχανικϊν» που ζχει καταχωρθκεί με α/α Α/83 ςτο 
Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ Υπθρεςίασ μασ. 

 Τθν με αρ. πρωτ. 11139/11-09-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6ΙΒ4ΩΞ9-9Γ) με τθν 
διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 22.577,73€ τθσ εγγεγραμμζνθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 
2019 με Κ.Α. 15-6699.007 με τίτλο «Ρρομικεια ειδϊν διατροφισ για το Κοινωνικό Ραντοπωλείο του 
Διμου 2019-2020» που ζχει καταχωρθκεί με α/α Α/412 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ 
τθσ Υπθρεςίασ μασ. 

 Τθν αρικ.1/2019 μελζτθ τθσ Ν.Ρ.Δ.Δ. Φορζα Κοινωνικισ Ρροςταςίασ & Ραιδείασ για τθν “Ρρομικεια 
Ειδϊν Διατροφισ για το ΝΡΔΔ του Διμου και προμικεια Ειδϊν τροφίμων για το Κοινωνικό 
Ραντοπωλείο του Διμου ζτουσ 2019-2020”. 

 Το ΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΘΜΑ που καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005306986. 

 Τθσ με αρικμό 165/2019 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ διενζργειασ τθσ 
προμικειασ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων διακιρυξθσ. 

 Τθν με αρικμό 148/2019 Α.Ο.Ε. ςχετικά με τον οριςμό τθσ επιτροπισ διενζργειασ & ενςτάςεων του 
Διαγωνιςμοφ. 

 Ωσ και των άλλων ςυναφϊν νόμων και εγκυκλίων που ζχουν εφαρμογι και ιςχφουν ωσ και τθν θμζρα 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

 
ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ  

 
Συνοπτικό διαγωνιςμό, με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ. 
Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρει το 
μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι 
λιανικισ πϊλθςθσ του κάκε είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με 
τθσ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκθπευτικά, κρζατα, πουλερικά 
και ψάρια και  για τα λοιπά είδθ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ  με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν καλφπτουν 
τθσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ. 
Θ Ρρομικεια Ειδϊν Διατροφισ για το ΝΡΔΔ του Διμου και προμικεια Ειδϊν τροφίμων για το Κοινωνικό 
Ραντοπωλείο του Διμου ζτουσ 2019-2020 για τισ ανάγκεσ του Διμου, ζχει προχπολογιςμό 59.924,97 
πλζον ΦΡΑ (13% + 24%) ιτοι 67.934,85 ευρϊ και κα βαρφνει τουσ  Κωδικοφσ  Αρικμοφσ Εξόδων  (Κ.Α.Ε.) 
10-6481.006, 10-6481.007, 10-6481.008, 10-6481.009, 10-6481.010, 15-6699.007.  

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά με ποινι αποκλειςμοφ: 
για μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ ι και το ςφνολο των κατθγοριϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε,  Η & Θ) που αφοροφν 
το Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου & το Κοινωνικό Ραντοπωλείο του Διμου ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ & τθν 
μελζτθ του Διμου Ραιανίασ. 
Σθμειωτζον κα υπογραφοφν ςυμβάςεισ: 
ςτον Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου για τισ κατθγορίεσ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) και ςτον Διμο για τισ κατθγορίεσ (Η,Θ). 
Επίςθσ ςτισ κατθγορίεσ που αφοροφν τα ελαιόλαδα(Α3, Η2), οπωροκθπευτικά(Β), κρζατα(Γ2, Θ), 
πουλερικά(Γ1) και ψάρια(Δ), οι προςφζροντεσ κα πρζπει να προςφζρουν ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) 
ςτο ςφνολο τθσ κατθγορίασ που προςφζρουν, 
ενϊ ςτισ κατθγορίεσ που αφοροφν τα λοιπά είδθ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.  
Πλεσ οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο προςφοράσ ςυμπλθρϊνονται μόνο αρικμθτικά ςφμφωνα με το ζντυπο 
προςφοράσ. 
Θ ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι δζκα(10) θμζρεσ από θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ., ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 117, 120 και 121 (παρ.1γ) του 
Ν.4412/2016 & τα άρκρα 66 του Ν.4605/2019. Ραράλλθλα κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ 
πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ραιανίασ www.paiania.gov.gr.  
O διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 08/10/2019 θμζρα Τρίτθ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ ςτο 
δθμοτικό κατάςτθμα με καταλθκτικι ϊρα υποβολισ των προςφορϊν τθν 11:00π.μ. 

http://www.paiania.gov.gr/




 
 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά με ποινι αποκλειςμοφ: 
για μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ ι και το ςφνολο των κατθγοριϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε,  Η & Θ) που αφοροφν 
το Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου & το Κοινωνικό Ραντοπωλείο του Διμου ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ & τθν 
μελζτθ του Διμου Ραιανίασ. 
Σθμειωτζον κα υπογραφοφν ςυμβάςεισ: 
ςτον Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου για τισ κατθγορίεσ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) και ςτον Διμο για τισ κατθγορίεσ (Η,Θ). 
Επίςθσ ςτισ κατθγορίεσ που αφοροφν τα ελαιόλαδα(Α3, Η2), οπωροκθπευτικά(Β), κρζατα(Γ2, Θ), 
πουλερικά(Γ1) και ψάρια(Δ), οι προςφζροντεσ κα πρζπει να προςφζρουν ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) 
ςτο ςφνολο τθσ κατθγορίασ που προςφζρουν, 
ενϊ ςτισ κατθγορίεσ που αφοροφν τα λοιπά είδθ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.  
Επιπλζον να προςκομίςουν κατϋελάχιςτον  πιςτοποιθτικά για όλα τα είδθ από ανεξάρτθτα διαπιςτευμζνα 
εργαςτιρια (για όςα είδθ πιςτοποιοφνται) που κα είναι ςφμφωνα με  τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ.  
 

         ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 -2020 
 
Θ προμικεια είναι ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 67.934,85 € μαηί με το Φ.Ρ.Α και 

αναλφεται κατά κατθγορία ωσ ακολοφκωσ: 
 

A/A ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ 
ΦΡΑ 

% ΦΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

1 

Α 

Α1 

Είδθ Ραντοπωλείου – 
Κατεψυγμζνα Λαχανικά – 

Γαλακτοκομικά 

3748,19 0,13 487,2647 4235,45 

  84,95 0,24 20,3872 105,33 

        4340,79 

2 Α2 

Είδθ Ραντοπωλείου – 
Κατεψυγμζνα Λαχανικά – 
Γαλακτοκομικά 13.900,09 0,13 1807,01213 15.707,11 

3 Α3 Ελαιόλαδο 1.100,00 0,13 143 1.243,00 

4 

Α4 Αναψυκτικά / Χυμοί 

255,75 0,24 61,38 317,13 

  880,04 0,13 114,4052 994,4452 

        1311,5752 

5 Β Β Είδθ Οπωροπωλείου 5.040,65 0,13 655,2845 5.695,93 

6 

Γ 

Γ1 
Είδθ Κρεοπωλείου 
(ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ) 1.500,00 0,13 195 1.695,00 

7 Γ2 Είδθ Κρεοπωλείου (ΚΕΑΣ) 4.485,00 0,13 583,05 5.068,05 

8 Δ Δ Είδθ Ιχκυοπωλείου 2.984,00 0,13 387,92 3.371,92 

9 

Ε 

Ε1 Είδθ Αρτοποιίασ 4.310,00 0,13 560,3 4.870,30 

10 Ε2 
Φρζςκοι Χυμοί – Είδθ 
ηαχαροπλαςτικισ 1.656,00 0,24 397,44 2.053,44 

12   

Η 

Η1 
Είδθ Ραντοπωλείου – 
Γαλακτοκομικά 

13.985,30 

0,13 1818,089 15.803,39 

13   Η2 Ελαιόλαδο 2.025,00 0,13 263,25 2.288,25 

14   H H Είδθ Κρεοπωλείου 3.970,00 0,13 516,1 4.486,10 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59924,97   8009,88273 67934,85 

 
Θ δαπάνθ κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ . 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ ι να αποςτείλουν τισ ζγγραφεσ προςφορζσ 
τουσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο τμιμα Ρρομθκειϊν , το αργότερο μζχρι  και τθν προθγοφμενθ 
τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι τθν 08/10/2019 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11.00 π.μ.  





 
 
Ρροςφορά που κατατίκεται μετά τθν ϊρα αυτι είναι εκπρόκεςμθ, κρίνεται απαράδεκτθ και επιςτρζφεται  
χωρίσ να αποςφραγιςτεί. 
Ρροςφορζσ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ι ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτο Διμο 
Ραιανίασ επιςτρζφονται και αυτζσ ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα 
παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ. 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΟΙ  ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ «Α’» 

3. ΕΝΤΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΡΟΣΦΟΩΝ  ΡΑΑΤΘΜΑ «Βϋ» 

4. ΕΝΤΥΡΟ  ΤΕΥΔ ΡΑΑΤΘΜΑ «Γ’» 

 
Κανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 
μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  
Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ επί των τικζμενων ερωτθμάτων υποψιφιων ςυμμετεχόντων ςτο 
διαγωνιςμό, όςον αφορά ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, παρζχονται εγγράφωσ από τθν 
Υπθρεςία μασ ςε όςουσ ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυμμετοχισ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ 
των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ 
υπαναχϊρθςθσ τθσ από τθν εν λόγω προμικεια ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ 
καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ Υποψθφίουσ.  
Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των Ρροςφορϊν από τουσ 
Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου και θ Ανακζτουςα Αρχι δε 
φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ.  
Θ παροφςα Διακιρυξθ κα αναρτθκεί:  
1. (περιλθπτικά) ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου  www.paiania.gov.gr.  
3. ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων(ΚΘΜΔΘΣ) τθσ Γενικισ    Γραμματείασ 
Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι.  
4. ςτθν τοπικι εφθμερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΘΜΑ. 
Θ διάκεςθ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ γίνεται ατελϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι. Οι παραλιπτεσ τθσ 
Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον διαπιςτϊςουν 
οποιαδιποτε παράλθψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ  Διμο και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. 
Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του 
παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν 
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ τθλ:2132030710,721, fax 2106647317 Email: alexiou@0155.syzefxis.gov.gr. 
 
Συνοπτικά Στοιχεία 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΡΑΙΑΝΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΚΑΑΟΛΘ & ΔΘΜΘΤΙΟΥ 38Α 

Ρόλθ ΡΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 19002 

Ρλθροφορίεσ που αφοροφν τθν Μελζτθ(Αρμόδιοσ)  Σιόλασ Κωνςταντίνοσ 

Τθλζφωνο 210 6641062 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vrefstathmos@gmail.com 

Ρλθροφορίεσ που αφοροφν τθν Διακιρυξθ(Αρμόδιοσ) κ. Αλεξίου Χριςτοσ 

Τθλζφωνο 210 6641062 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  alexiou@0155.syzefxis.gov.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://www.paiania.gov.gr/ 

φάξ 2106647317 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  

Συνοπτικόσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
  

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
  

08/10/2019  

mailto:alexiou@0155.syzefxis.gov.gr
https://www.paiania.gov.gr/




  
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

 Καραολι & Δθμθτρίου 38Α-Τμιμα 
Ρρομθκειϊν 

  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Ρρομικεια Ειδϊν Διατροφισ για το ΝΡΔΔ 
του Διμου και προμικεια Ειδϊν 
τροφίμων για το Κοινωνικό Ραντοπωλείο 
του Διμου ζτουσ 2019-2020  

  
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 

 
59.924,97€ πλζον ΦΡΑ (13 % + 24 %) 
 

  
ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

120 θμζρεσ 

  
ΡΟΣΟΤΘΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
  

  
Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Σφμφωνα με τθν αρικ.1/2019 μελζτθ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  Ζδρα του Διμου(Καραολι & Δθμθτρίου 
38Α) 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  και 
μζχρι (6) ζξι μινεσ ι ακόμα και να 
παρατακεί εφ’ όςον κρικεί αναγκαίο για 
ζνα τρίμθνο επιπλζον από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ και κατόπιν 
ζγκριςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ 0,07% υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων (επιβαρφνεται με 
χαρτόςθμο 3% & επ’ αυτοφ 20% ειςφορά 
υπζρ Ο.Γ.Α.) 
0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ(επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 
3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20%) 

 
          
ΡΑΑΤΘΜΑ «Αϋ» ΓΕΝIΚΟI ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
                                                   

ΑΘΟ 1ο 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν :  
(α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ι διμερείσ 
ςχετικζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ.  
(β) ενϊςεισ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον δραςτθριοποιοφνται 
επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  
(γ) ςυνεταιριςμοί, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  
(δ) κοινοπραξίεσ προςφερόντων, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ 
παροφςθσ  
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 
υποβάλουν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί 
ςε αυτι ο διαγωνιςμόσ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΘΟ 2ο  
ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, ζγγραφθ 
προςφορά μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο πρωτόκολλο του Διμου , το αργότερο μζχρι και τθν 
προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ δθλαδι τθν 07/10/2019 και ϊρα 13:00 μ.μ. ι να 





τθν κατακζςουν ενϊπιον τθσ επιτροπισ τθν 08/10/2019 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ. ςτο κτίριο του 
Διμου Ραιανίασ, επί τθσ οδοφ Καραολι & Δθμθτρίου 38Α, Τ.Κ. , 19002. 
Δε λαμβάνονται υπ' όψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε 
ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτον Διμο ζγκαιρα. Οι προςφορζσ αυτζσ κα επιςτρζφονται 
ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.  

ΑΘΟ 3ο  
 ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφμφωνα με το αρ.92 του 
Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τα ςτοιχεία 
που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια.  
Ο εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ οφείλει κατά το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ που κα 
παρευρεκεί να κατακζςει ιδιοχείρωσ ςτθν επιτροπι παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.  
Αvτιπρoςφoρζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν γίvovται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Σε 
περίπτωςθ υπoβoλισ τουσ απoρρίπτovται ωσ απαράδεκτεσ.  
Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, ο 
προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Θ 
Υπθρεςία δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν 
χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.  
Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 28/2015.  
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε 
άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ*παρ. 3 άρκρου 
53 του Ν.4412/2016+. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984*παρ. 10 άρκρου 80 και παρ.4 του άρκρου 92 του 
Ν.4412/2016+ (Α' 188).  
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα,*είτε από το 
αρμόδιο προξενείο του προςφζροντοσ, είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ “APOSTILE” ςφμφωνα με τθν 
ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσθ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.1497/1984+  και θ μετάφραςθ των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, 
είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ  του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα “Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων.  
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι*παρ.10 του άρκρου 80 και παρ.4 του άρκρου 92 του Ν.4412/2016+. 
Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ  αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν 
επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν  ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία 
διερμθνζων. 
Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ (ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ) και του 
αναδόχου κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν Υπθρεςία.  





Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και μζςα ςε καλά 
ςφραγιςμζvo φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτov oπoίo κα αναγράφονται ευκρινϊσ: 
 

α. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ 

β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

γ. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

δ Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 

ε. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ :  
α. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», ο οποίοσ 
περιζχει τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ παραρτιματοσ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (αρ.93 
του Ν.4412/16).  
β. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ο οποίοσ περιζχει τα 
ζγγραφα και ςτοιχεία που αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 5 του παρόντοσ παραρτιματοσ (αρ.94 του 
Ν.4412/16) . 
γ. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ο οποίοσ 
περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 6 του 
παρόντοσ παραρτιματοσ (αρ.95 του Ν.4412/16) . 
Οι ανωτζρω χωριςτοί φάκελοι φζρουν εξωτερικά τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

 

ΑΘΟ 4ο 
 ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Από το διαγωνιςμό αποκλείονται:  
1. Πςοι υπάγονται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/2016. 
Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνιςμό υποψιφιοι, όταν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν - μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Α' 166),  
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ  ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  
 





2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 
φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι:  
α) Γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και  
β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Θ παροφςα 
παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 
3. Επίςθσ αποκλείονται: 
α) Υποψιφιοι που ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/16,  
β) Υποψιφιοι που τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχουν 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  
γ) Υποψιφιοι που ςυνιψαν ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  
δ) Υποψιφιοι που ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
ε) Υποψιφιοι που ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχουν αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςουν τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν.4412/16, 
 ςτ) Υποψιφιοι που επιχειροφν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να τουσ αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχουν εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
η) Υποψιφιοι που ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτα τουσ.  
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν 
οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε 
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των ανωτζρω παραγράφων. 
 

Γικαιολογητικά συμμετοχής:  

Εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 
κατωτζρω : 
 
Α. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 
οποία : 
1.αναγράφεται ο διαγωνιςμόσ (αρικμόσ Διακιρυξθσ) ςτον οποίο ςυμμετζχουν και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ (120 θμζρεσ) 
 
2.δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ οποίασ 
ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 
 





3.δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

Β. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% του κακαροφ ποςοφ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ςτισ κατθγορίεσ που 
προςφζρουν οι προςφζροντεσ(περ. α παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016) και ςφμφωνα με τθν αρικμ. 1/2019 
μελζτθ του Ν.Ρ.Δ.Δ. 
 

Γ.  Συποποιημζνο ζντυπο Τπεφθυνησ Δήλωςησ(Σ.Ε.Τ.Δ)[1] [2] του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , που 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμήμα τησ διακήρυξησ (Παράρτημα...). και ςυμπληρϊνεται   ,(ΤΜΠΛΗΡΩΗ : 

ΜΕΡΟΤ ΙΙ (ΕΝΟΣΗΣΕ  Α,Β,Γ[3] και Δ[4] ) ,ΜΕΡΟΤ ΙΙΙ(ΕΝΟΣΗΣΕ  Α,Β,Γ )  ϊςτε να δηλϊνονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ  οι ςχετικζσ  πληροφορίεσ που απαιτοφνται από τη διακήρυξη και τα ςχετικά πεδία 

του Σο ανωτζρω Συποποιημζνο ζντυπο Τπεφθυνησ  Δήλωςησ(Σ.Ε.Τ.Δ)υπογράφεται  [5] και  υποβάλλεται 
[6]από τουσ  υποψήφιουσ  αφοφ ςυμπληρωθεί    :    

 
Σθμείωςθ: Θ υποχρζωςθ υποβολισ του τυποποιθμζνου εντφπου υπεφκυνθσ διλωςθσ -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί μθ 
ζκδοςθσ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ αφορά ςε κάκε πρόςωπο που είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
Η υποχρζωςη του προηγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνησ ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε.), 
τουσ διαχειριςτζσ,  

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευθφνοντα Σφμβουλο του Διοικητικοφ Συμβουλίου, 
ςφμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α/171) προςτζθηκε το άρθρο 79Α ςτο 
ν.4412/2016 και την Κατευθυντήρια οδηγία 23 τησ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπωσ προκφπτει ότι είναι δυνατή , με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωςη νομίμου εκπροςϊπου ή αρμοδίωσ εξουςιοδοτημζνου για το ςκοπό 
αυτό προςϊπου, η προκαταρτική απόδειξη των λόγων αποκλειςμοφ τησ παρ.1 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλη του διοικητικοφ ή εποπτικοφ οργάνου 
του, ή ζχουν εξουςία εκπροςϊπηςησ, λήψησ αποφάςεων ή ελζγχου ςε αυτόν.  

Διευκρίνιςη : Οι  ανωτζρω υπεφθυνεσ  δηλϊςεισ  μπορεί να φζρουν  ημερομηνία εντόσ του διαςτήματοσ 
από την δημοςίευςη τησ παροφςασ διακήρυξησ ζωσ και την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των 
προςφορϊν.  
Σε περίπτωςη που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τισ ανωτζρω υπεφθυνεσ δηλϊςεισ υπογράφουν : 
α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθφνων Σφμβουλοσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι 
Α.Ε. 

γ) ςε κάθε άλλη περίπτωςη νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, η ωσ άνω υπεφθυνη δήλωςη υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ. 

ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςη ή κοινοπραξία, η ανωτζρω υπεφθυνη δήλωςη αφορά κάθε μζλοσ που 
ςυμμετζχει ςτην ζνωςη ή κοινοπραξία. 
 
[1] Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ  μορφι ςτθν ιςτοςελίδα  τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr 

[2] Κατευκυντιρια Οδθγία 15  ( Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεφχοσ με δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 53, χρθςιμοποιείται υποχρεωτικά από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν κακϊσ και διαγωνιςμοφσ μελετϊν του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα 

αξία είναι κατϊτερθ από τα όρια των περιπτϊςεων (α), (β) και (γ) του άρκρου 5 .Οι ανακζτοντεσ φορείσ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 

δφνανται, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 281, να χρθςιμοποιοφν το ΤΕΥΔ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων θ ςυνολικι 

προχπολογιςκείςα αξία των οποίων είναι κατϊτερθ από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρκρου 235

[3] Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 

[4] Ρλθροφορίεσ ςχετικζσ με υπεργολάβουσ 

[5](Συχνζσ  Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ  Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ( αρικμ. 38 ) Σε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ζχουν υποχρζωςθ υπογραφισ του ΤΕΥΔ, 

υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ του ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.

[6]Κατευκυντιρια Οδθγία 15 & 23 ( Απόφαςθ ΕΑΑΔΘΣΥ) Β. Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ προσ οικονομικοφσ φορείσ  





1) Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ςφναψθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ 

ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων 

με τα ίδια κριτιρια επιλογισ).  

2) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) και ο οποίοσ δεν ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων φορζων, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει ζνα ΤΕΥΔ.  

3) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι 

περιςςότερων άλλων οικονομικϊν φορζων , οφείλει να υποβάλλει χωριςτό/ά ΤΕΥΔ (Μζροσ II Γ) 

διαςφαλίηοντασ ότι θ ανακζτουςα αρχι κα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαηί με χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου 

παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ ΙΙ για κάκε ζναν από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. Επίςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, εφόςον είναι ςχετικζσ με 

τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ για κακζνα από 

αυτοφσ.  

4) Πταν ςε μια διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ πρζπει να κατατίκεται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ , χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο 

παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V.  

5) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 

τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτά ΤΕΥΔ όπου 

παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του Μζρουσ III του ΤΕΥΔ 

για κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ15 . Επίςθσ, εφόςον ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του(σ) κα πρζπει να 

ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, 

εφόςον είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

ομοίωσ για κακζνα από τουσ υπεργολάβουσ . Εφόςον το (τα) τμιμα (τα) τθσ ςφμβαςθσ που κα ανατεκοφν 

με τθ μορφι υπεργολαβίασ δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εναπόκειται 

ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ να αποφαςίςει και επομζνωσ να ορίςει ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτθν προκιρυξθ και ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ εάν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του 

Μζρουσ III πρζπει ι δεν πρζπει να παρζχονται για υπεργολάβουσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν 

βαςίηεται ο οικονομικόσ φορζασ. 

 6) Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, κάκε άτομο ενδζχεται να πρζπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ  , ςφμφωνα με 

το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τον οικονομικό φορζα ςυμπεριλαμβανομζνων των 

διατάξεων περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 7) Πςον αφορά τθν υπογραφι (ι τισ υπογραφζσ) του ΤΕΥΔ, επιςθμαίνεται ότι ενδζχεται να μθν είναι 

απαραίτθτο να υπάρχει υπογραφι ςτο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάηεται ωσ μζροσ ςειράσ εγγράφων, των 

οποίων θ αυκεντικότθτα και θ ακεραιότθτα διαςφαλίηεται μζςω τθσ απαιτοφμενθσ υπογραφισ (ι 

υπογραφϊν) του μζςου διαβίβαςθσ.  

                                       ΑΘΟ 5ο 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Στο φάκελο τθσ Τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 
τεκμθριϊνουν επί ποινι αποκλειςμοφ, τθ ςυμφωνία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντα με τα όςα 
αναφζρονται ςτθν αρικ.1/2019 μελζτθ του Ν.Ρ.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ για τθν Ρρομικεια Ειδϊν Διατροφισ 
για το ΝΡΔΔ του Διμου και προμικεια Ειδϊν τροφίμων για το Κοινωνικό Ραντοπωλείο του Διμου 

ζτουσ 2019-2020.H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 
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προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν Διακιρυξθ, περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν 
να ιςχφουν. 
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 
Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ προςφορά: 
για μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ ι και το ςφνολο των κατθγοριϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε) που αφοροφν το 
Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου και μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ ι και το ςφνολο των κατθγοριϊν  (Η & Θ ) που 
αφοροφν το Κοινωνικό Ραντοπωλείο του Διμου ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ & τθν μελζτθ του Διμου 
Ραιανίασ. 
Σθμειωτζον ότι ςτισ κατθγορίεσ που αφοροφν τα ελαιόλαδα(Α3, Η2), οπωροκθπευτικά(Β), κρζατα(Γ2, Θ), 
πουλερικά(Γ1) και ψάρια(Δ), οι προςφζροντεσ κα πρζπει να προςφζρουν ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) 
ςτο ςφνολο τθσ κατθγορίασ που προςφζρουν. 
για τα λοιπά είδθ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ  
με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν καλφπτουν τθσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
προμικειασ. 
Επίςθσ πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικά για όλα τα είδθ από ανεξάρτθτα διαπιςτευμζνα 
εργαςτιρια (για όςα είδθ πιςτοποιοφνται) που κα είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ.  
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν και να υποβάλουν: 

 Άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ τουσ ςε ιςχφ. 

 Ριςτοποιθτικά ISO 22000:2005 και ISO 9001:2008 για διακίνθςθ και αποκικευςθ τροφίμων. 

 Επίςθσ κα πρζπει να διακζτουν κατάλλθλα οχιματα γι τθν μεταφορά των ειδϊν. Ρροσ απόδειξθ 
κα πρζπει να υποβάλλουν αντίγραφα των ςχετικϊν αδειϊν κυκλοφορίασ. 

Επιπροςκζτωσ και ςυγκεκριμζνα για τα είδθ κρεοπωλείου: 

 Άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ τουσ ςε ιςχφ. 

 Βεβαίωςθ κρεοπϊλθ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

 Άδεια καταλλθλότθτασ οχθμάτων μεταφοράσ αδειοδοτοφμενα από τθν Κτθνιατρικι 
Υπθρεςία. 

 Ειδικά για τθν ςυμμετοχι ςτθν ομάδα «Ρρομικεια ειδϊν κρεοπωλείου» για όλα τα είδθ 
κρεάτων, απαιτείται θ προςκόμιςθ ενεργισ ςφμβαςθσ, κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ 
του Διαγωνιςμοφ, με πιςτοποιθμζνο φορζα για τθν ςυλλογι των ηωϊκϊν αποβλιτων 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211 Α’), ςε εναρμόνιςθ με τον 
κανονιςμό (ΕΚ) αρ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
21θσ Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικϊν κανόνων για ηωϊκά υποπροϊόντα και παράγωγα 
προϊόντα που δεν προορίηονται για κατανάλωςθ από τν άνκρωπο και για τθν κατάργθςθ 
του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1774/2002 (κανονιςμόσ για τα ηωϊκά υποπροϊόντα). 

 Ριςτοποιθτικό ISO 22000:2005 αςφαλείασ με πεδίο διαπίςτευςθσ όλα τα είδθ κρζατοσ και 
πουλερικϊν. 

 Ριςτοποιθτικό  ISO 9001:2008 με πεδίο διαπίςτευςθσ όλα τα είδθ κρζατοσ και πουλερικϊν. 
 
 





 
 

 
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 
τoπoκετθκoφv ςτο κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακoλoυκoφv το κυρίωσ φάκελο 
με τισ ίδιεσ ενδείξεισ.  
Στα περιεχόμενα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται 
οικονομικά ςτοιχεία.  
Ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτά ΤΕΥΔ, αν προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ που ζχουν τα είδθ κρεοπωλείου(ςτιριξθ ςε τρίτουσ),  εφόςον δεν τα ζχει ο ίδιοσ. 

ΑΘΟ 6  

 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Θ οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ με ςυμπλιρωςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
των εντφπων των οικονομικϊν προςφορϊν των ειδϊν που επιςυνάπτονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ. 
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ανά μονάδα. 
Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων (νόμιμεσ κρατιςεισ και ειςφορζσ υπζρ 
τρίτων και λοιπζσ ςχετικζσ δαπάνεσ), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 
Στο φάκελο τθσ Οικονομικισ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ μόνο τα οικονομικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι. 
Σε περίπτωςθ φπαρξθσ διαφορϊν μεταξφ των αντιτφπων τθσ οικονομικισ προςφοράσ κατιςχφουν τα 
αναγραφόμενα ςτο αντίτυπο που φζρει τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ». 
Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
μετά από πρoθγoφμεvθ  γνωμοδότθςι τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. 
Σε περιπτϊςεισ προϊόντων που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία κζςθ τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ».  
Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, ακόμθ και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», κεωρείται 
αμαχιτωσ ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ζχουν προςφερκεί δωρεάν.  
Ρροςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
Θ οικονομικι επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για 
τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν (ιδίωσ όταν αυτζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ για το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ), οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να 
διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο αρ.88 του 
ν.4412/16.  

                                                                     ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ KAI ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ- ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΑΝΑΓΟΥΟ 

1.Θ αποςφράγιςθ των πρoςφoρϊv γίνεται δθμόςια, από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι), παρουςία των 
προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από 
αυτοφσ.  
2.Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των πρoςφoρϊv τθν θμερoμθvία και 
ϊρα που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  
3. Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  
Μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ.  
Μονογράφονται οι φάκελοι με τισ ενδείξεισ "Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ", "Τεχνικι Ρροςφορά" και 
"Οικονομικι Ρροςφορά".  
Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και μονογράφονται τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ.  
 
Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 
ςτθ διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δε γίνουν αποδεκτά, δεν 
αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.  
Για τισ προςφορζσ, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζγιναν αποδεκτά, αποςφραγίηονται οι 
φάκελοι των τεχνικϊν πρoςφoρϊv, μovoγράφovται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά ανά φφλλο (εκτόσ από τα 
prospectus).  
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Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ.  
Οι φάκελοι των oικovoμικϊv πρoςφoρϊv αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν.  
Οι φάκελοι των oικovoμικϊv πρoςφoρϊv, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν 
αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, δεν απoςφραγίηovται, αλλά 
επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι 
εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων κατ’ αυτισ ι ζχει υποβλθκεί 
παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν ζνδικο μζςο. 
Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν 
γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό α) όςων υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ 
και των υποβλθκζντων αυτϊν δικαιολογθτικϊν και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, β) των ςτοιχείων 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, γ) των οικονομικϊν προςφορϊν και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν. 

Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρει το 
μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι 
λιανικισ πϊλθςθσ του κάκε είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τθσ 
διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκθπευτικά, κρζατα, πουλερικά και 
ψάρια και  για τα λοιπά είδθ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ  με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν καλφπτουν τθσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ. 
 Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ 
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν 
φορζων (άρκρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/16, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ 
οποίασ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 
Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του τμιματοσ προμθκειϊν, κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ ανάδειξθσ 
προςωρινοφ αναδόχου, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

ΑΘΟ 8ο 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Μετά τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου, με τθν ανωτζρω απόφαςθ, θ Επιτροπι του κοινοποιεί 
ζγγραφθ πρόςκλθςθ να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα(10) θμερϊν*άρκρο 103 παρ.1 του 
Ν.4412/2016+, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, τα 
αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογθτικά όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 80 του Ν. 4412/2016, τα 
οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 
4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΘΝΕΣ ΡΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 
άνω ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν εισ βάροσ τουσ τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016 ιτοι : 

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για κάποιο από τα αδικιματα 





τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ 
δόλιασ χρεοκοπίασ. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι 
ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε.), 
τουσ διαχειριςτζσ,  
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
 
(2) Ριςτοποιθτικό  ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, ειδικισ εκκακάριςθσ θ δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι 
θ από δικαςτιριο θ δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ θ δεν ζχουν αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ θ δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία , προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά 
τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, και 
αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ςχετικισ 
ειδοποίθςθσ. 

(5) Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ωσ ακολοφκωσ : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

 Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία  κακϊσ   και τισ 
μεταβολζσ του.  

(6) Τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ  

 α. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ φυςικϊν προςϊπων : 

 Εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ, απαιτείται 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι  

β. ΓΙΑ ΘΜΕΔΑΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ 

Νομιμοποιθτικά ζγγραφα νομικϊν προςϊπων ωσ ακολοφκωσ : 

β.1)Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ Ρεριοριςμζνθσ 
Ευκφνθσ (ΕΡΕ) : 

α) Το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίο ιςχφον 
καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ,  

β) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτει θ 
αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο 
και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα αντίςτοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ θ Ι.Κ.Ε  

α) Το ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και το τελευταίο 
ςε ιςχφ καταςτατικό τθσ εταιρείασ. 

 

β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ νομικϊν προςϊπων ωσ ακολοφκωσ : 
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 Ρρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.), απόφαςθ των 
διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του δεςμεφοντοσ φυςικοφ προςϊπου 
ι οργάνου, κάκε προςφζροντοσ για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό, για τον οριςμό 
του νομίμου εκπροςϊπου κακϊσ και του τυχόν αντικλιτου του ςτο διαγωνιςμό (εκτόσ εάν θ 
εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του υπογράφοντοσ απορρζει από το καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που 
ζχει δθμοςιευκεί κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ).  

 Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ 
κοινοπραξίασ.  

 Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.) ι 
απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. θ Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΡΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά . 

Σθμειϊνεται ειδικά ότι: 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να 
αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου, ι όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ 
βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα 
δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν 
ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ,  

(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΘ ΡΟΣΦΟΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για 
δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι 
ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι 
διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 
προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται 
θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ 
που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα ανωτζρω κριτιρια, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  





Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν  Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του 
ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 
του Ν. 4412/2016. 

Ο διμοσ ( μζςω του τμιματοσ προμθκειϊν ) κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 

ΑΘΟ 9ο  
ΚΙΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει : 
α. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρεσ τισ ποςότθτεσ ι για μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ ποςότθτεσ 
από τισ αναγραφόμενεσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 103 και 106 
του Ν.4412/16. 

2. Σφμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 θ υποβολι μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΘΟ 10ο  
 ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟΥ 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων 
και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί 
αυτϊν, 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν.4412/16, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ,   προςκαλεί τον ανάδοχο 
να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

ΑΘΟ 11ο  
 ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφ από τθν υπογραφι τθσ και μζχρι (6) ζξι  μινεσ ι ακόμα και να παρατακεί εφ’ 
όςον κρικεί αναγκαίο για ζνα τρίμθνο επιπλζον από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ και κατόπιν ζγκριςθσ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

ΑΘΟ 12ο  
ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται: α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16, β) οι όροι τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16. 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 
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Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 202 
του Ν.4412/16: 

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 
υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ, 

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ, 

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  

ΑΘΟ 13ο  
ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον ανάδοχο κα γίνει, μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι 
παραλαβι των παραδοκζντων υλικϊν από τθν Επιτροπι παραλαβισ τθσ Υπθρεςίασ, που εκτελεί τθν 
προμικεια. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 
α) Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ υπζρ τθσ  Υπθρεςίασ. 

β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υλικϊν. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 

Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν.4270/2014 
«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο 
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
Toν  Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων), θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί 
του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται 
κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ) θ οποία υπολογίηεται 
επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί τθσ κράτθςθσ 
αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ . 
Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι και αποδίδεται από τον Ρρομθκευτι. 
 

ΑΘΟ 14ο 
ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16( ιτοι εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει 
να  υπογράψει ςφμβαςθ ,μζςα ςτθ προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ ) 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 
ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 





2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 
του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου,( ιτοι του Δθμοτικοφ Συμβουλίου) φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι 
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 15ο 
ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Το δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 

ΑΘΟ 16ο 
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ – μζρθ τθσ Συμφωνίασ 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 ( Αϋ139) 
και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν 
δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ, αλλιϊσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Σε περίπτωςθ προςφορϊν ενϊςεων αναδόχων ι κοινοπραξιϊν, οι εγγυιςεισ 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ 
κοινοπραξίασ. Το ποςό των εγγυιςεων κα δίνεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ (€). 

Α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% του κακαροφ ποςοφ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ςτισ κατθγορίεσ που 
προςφζρουν οι προςφζροντεσ(περ. α παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016). 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 
προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ 
τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από 
το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 δεν 
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προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Β. Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ : 
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, o προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι που κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α. (άρκρο 72 του Ν.4412/16), και κα ιςχφει για 
οκτϊ (8) μινεσ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του Ν.4412/16, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ εκτόσ 
Φ.Ρ.Α.. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Θ ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι μετά τθν οριςτικι ποιοτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, 
τθν εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ 
των ςυμβαλλομζνων. 

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

Θ εγγφθςθ πρζπει να προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ, το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 17ο 
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ επιτρζπεται ζνςταςθ, θ οποία υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ 
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ( ιτοι τθσ οικονομικισ επιτροπισ), θ οποία 
αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό 
τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του 
Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των 
άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 
ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30 ) θμερϊν, από 
τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Οι προςφεφγοντεσ 
λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ φροντίδα. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ εκτόσ από τουσ λόγουσ που 
αναφζρονται ανωτζρω δε γίνονται δεκτζσ, οφτε εξετάηονται. 

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που 
προθγείται τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρατικϊν προμθκειϊν. 





Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο , προκειμζνου να πρωτοκολλθκοφν και να 
κατατεκεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΘΟ 18ο 
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προςφορζσ, τα υποβαλλόμενα με αυτζσ δικαιολογθτικά και γενικά όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται 
για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ς’ αυτόν, ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με 
εξαίρεςθ τεχνικοφσ όρουσ που μπορεί να αναφζρονται και ςε άλλθ γλϊςςα, εφόςον δεν είναι δυνατό να 
αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι. 

Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τα ζγγραφα που απευκφνει ι υποβάλλει ο μεταφορζασ ςτθν Υπθρεςία κατά 
τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ, ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα. 

ΑΘΟ 19ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΥΣΘΣ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι και Νομοκεςία και κάκε διαφορά που κα προκφψει 
μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι θ γενικά τισ 
ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό αρμόδια δικαςτιρια. Είναι 
αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν 
κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

ΑΘΟ 20ο 
ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε 
δθμόςια αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ.  

2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε οποιοδιποτε 
τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου  

3. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 
επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του Διμου.  

Για ό, τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του Ν 4412/16 
διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 
 

ΑΘΟ 21ο 
ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ- ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

1.Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 120 θμερϊν, που 
υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο 
που αποδζχκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για 
παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ αϋτθσ παραγράφου 1 του άρκρου 72 
του Ν.4412/2016, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, πριν τθν λιξθ ιςχφοσ 
των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

2.Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

3. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ’ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, ιτοι 120 μζρεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι 
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να 
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πρίν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου 
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ 
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

4 Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του αρ.97 του Ν.4412/2016. 

5. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν ι 
μζχρι εξαντλιςεωσ το ποςοφ. 
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Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου και 
μετά από ανάλογο γραπτό αίτθμα του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, με υποχρζωςθ του 
Ρρομθκευτι να παραδϊςει άμεςα, εντόσ των επόμενων-από τθν αποςτολι του Δελτίου Ραραγγελίασ- 30 
θμερϊν, τα αναγραφόμενα είδθ. 

Εάν ο ανάδοχοσ κακυςτεριςει για οποιονδιποτε λόγο τθν παράδοςθ τθσ παραγγελκείςασ ποςότθτασ 
πζραν τθσ οριςκείςθσ προκεςμίασ και εφόςον θ κακυςτζρθςθ δεν υπερβαίνει τισ τρεισ εργάςιμεσ (3) 
θμζρεσ, υποχρεοφται να πλθρϊςει προσ τθν Υπθρεςία ωσ ποινικι ριτρα ποςοςτό δυόμιςι τοισ εκατό 
(2,5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ των ειδϊν που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα. Για 
κακυςτζρθςθ πζραν των τριϊν (3) θμερϊν, του επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ του τροφίμου που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
 
Θ ποινικι ριτρα επιβάλλεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και παρακρατείται από τον πρϊτο 
λογαριαςμό πλθρωμισ. 
Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του ανωτζρου χρονικοφ 
διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω 
ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι ςτθν αποκικθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Οποιαδιποτε παραγγελία εκτελείται από τον Ρρομθκευτι μετά τθν αποςτολι Δελτίου Ραραγγελίασ από 
τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου. 

Θ λιψθ του Δελτίου Ραραγγελίασ κα επιβεβαιϊνεται από τον Ρρομθκευτι. Το τιμολόγιο ςυνοδευόμενο 
από τα απαραίτθτα ςχετικά κα παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςτθν αποκικθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων 
εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά 
και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 
αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 
207 του Ν.4412/2016. 

 

Ο  Διμαρχοσ 
 
 

Ιςίδωροσ Στ. Μάδθσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΡΑΑΤΘΜΑ «Βϋ» ΕΝΤΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  
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Σεο επηρείξεζεο ………………….……………………………………………..……………, έδξα 

…………………………..……..., νδόο …………………………..………………., αξηζκόο ………..…, 

ηειέθσλν …………….………..…., fax ………………...…….. 
 

 
1. ΔΗΓΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

(ΠΑΗΓΗΚΟΗ – ΒΡΔΦΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ – Κ.Α.Π.Ζ.)  
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α 

 
Α1  ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ – ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ – ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ  

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 
Αιάηη (πιαζηηθή 
θηάιε 750gr) ΣΔΜ. 33 

  

2 
Απγά ζνθνιάηαο 
mini    ( 1 kgr) KGR. 10 

  

3 
Γαθλόθπιια 
(ζπζθεπαζία15gr) ΣΔΜ. 7 

  4 Cornflakes 500gr ΣΔΜ. 150 
  

5 
Εάραξε  
(ζπζθεπαζία 1kgr) KGR 150 

  

6 
Εάραξε άρλε 
(ζπζθεπαζία 500gr) ΣΔΜ. 20 

  7 Εειέ (200γξ) ΣΔΜ. 25 
  

8 
Καθάν 
(ζπζθεπαζία125gr) ΣΔΜ. 30 

  

9 
Καλέια ζθόλε              
( ζπζθεπαζία 50gr) ΣΔΜ. 13 

  

10 

Καξακέιεο ηύπνπ 
jello ( ζπζθεπαζία 
3kgr) ΣΔΜ. 3 

  

11 

Καθέο ειιεληθόο 
(ζπζθεπαζία 
1000γξ) ΚΗΛΟ 25 

  

12 
Καθέο Γαιιηθόο  
500γξ ΣΔΜ. 30 

  

13 

Κνκπόζηα ξνδάθηλν     
( ζπζθεπαζία 
850gr) ΣΔΜ. 40 

  14 Μαγηά μεξή  8γξ. ΣΔΜ. 27 
  

15 

Μαξγαξίλε soft 
(ζπζθεπαζία  
500gr) ΣΔΜ. 100 

  

16 

Μαξκειάδα 
(ζπζθεπαζία ηάπεξ 
500gr) ΣΔΜ. 20 

  

17 

Μεξέληα ( 
ζπζθεπαζία 
1000gr) ΣΔΜ. 7 

  

18 
Σαξακνπνιηόο 
(ζπζθεπαζία 140gr) ΣΔΜ 1 
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19 

Μπηζθόηα ηύπνπ  
ΜΗΡΑΝΣΑ 
(ζπζθεπαζία 250gr) ΣΔΜ. 87 

  

20 

Μπηζθόηα ηύπνπ 
ΠΣΗΜΠΔΡ (ζπζθ 
250gr) ΣΔΜ. 400 

  

21 
Ξύδη ( ζπζθεπαζία 
390gr) ΣΔΜ. 100 

  

22 
Πηπέξη ηξηκκέλν  
(θαθειάθη  50gr) ΣΔΜ. 25 

  

23 
Υαιβάο( 
ζπζθεπαζία  400gr) ΣΔΜ 2 

  

24 
Ρίγαλε ( 
ζπζθεπαζία  50gr) ΣΔΜ. 12 

  

25 
Μαριέπη ( 
ζπζθεπαζία 8gr) ΣΔΜ 4 

  

26 

Σνκαηνρπκόο  
ζπκππθλσκέλνο          
( ζπζθεπαζία 
500gr) ΣΔΜ. 200 

  

27 
Σζάη (θνπηί κε 20 
ηεκ) ΣΔΜ 20 

  28 Πειηέο 410γξ ΣΔΜ. 20 
  

29 
Υακνκήιη (θνπηί κε 
20 ηεκ) ΣΔΜ 20 

  

30 

Υπκό ιεκόλη                 
( ζπζθεπαζία  
340gr) ΣΔΜ. 47 

  

31 

Φσκί ηνπ ηόζη             
( ζπζθεπαζία 700-
740gr) ΣΔΜ. 280 

  

32 
νθνιάηα ξόθεκα 
2kg ΣΔΜ. 5 

  33 Νηνκάηα θνλθαζέ ΣΔΜ 99 
  34 Μπαράξη 50 γξ. ΣΔΜ 12 
  

35 
Μπέηθηλ πάνπληεξ 
20γξ ΣΔΜ 28 

  

36 
Γαξύθαιιν 
ηξηκκέλν 15γξ. ΣΔΜ 9 

  37 Καθνπιέ 5γξ. ΣΔΜ 4 
  38 Ακκσλία 30 γξ. ΣΔΜ 8 
  39 Αλζόλεξν 200ml ΣΔΜ 1 
  

40 
Κνπβεξηνύξα 
125γξ ΣΔΜ 13 

  41 Φξπγαληά ηξηκκέλε ΣΔΜ 17 
  

42 
Βαλίιηα Άξσκα 
ζπζθεπαζία 5 ηεκ. ΣΔΜ 16 

  43 Μαζηίρα 50 γξ. ΣΔΜ 3 
  44 Καξπδόςηρα 1kg ΣΔΜ 3 
  





45 
Σξνύθα ζνθνιάηαο 
150 γξ ΣΔΜ 2 

  

46 
Καξύδα Ηλδησλ 
130γξ ΣΔΜ 3 

  

47 
Σξνύθα 
ρξσκαηηζηή 150γξ ΣΔΜ 2 

  

48 
Σύπνπ Νεζθαθέ 
θνπηί  200γξ ΣΔΜ 4 

  

49 
Σύπνπ Νεζθαθέ 
θνπηί 750γξ ΣΔΜ 10 

  

50 
νθνιαηάθηα ηύπνπ 
Λάθηα ΚΗΛΑ 2 

   ΤΝΟΛΟ 
  ΦΠΑ 13% 
 ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 51 Μνπζηάξδα 1000γξ ΣΔΜ 1 

  

52 

CANDEREL 
STICKS 
(ζπζθεπαζία 100) TEM 4 

  

53 

Φίιηξν θαθέ 1ρ40 
ζε ζπζθεπαζία ησλ 
40ηεκ ΣΔΜ 8 

  54 Βαθή απγώλ 3γξ ΣΔΜ 0 
  55 όδα 100γξ ΣΔΜ 7 
  56 Ακβξνζία 700ml ΣΔΜ 1 
   ΤΝΟΛΟ 

  ΦΠΑ 24% 
 ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 ΤΝΟΛΟ 
  

 
Α2  ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ- ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ - ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 
Αιεύξη  γηα όιεο ηηο 
ρξήζεηο (1000gr) ΣΔΜ. 27 

  

2 
Αιεύξη  ηύπνπ 
θαξίλα (500gr) ΣΔΜ. 150 

  

3 

Αξαθάο 
θαηεςπγκέλνο 
εγρώξηνο  (1000gr) KGR. 50 

  

4 
Απγά (άλσ ησλ 35 
gr) ΣΔΜ. 2000 

  

5 
Γάια θνπηί εβαπνξε 
(410gr) ΣΔΜ. 900 

  

6 
Γάια uht 3.5% 
(καθξάο  δηάξθεηαο) TEM 10 

  

7 
Γάια κεξίδεο 
(10ηεκ) ΣΔΜ. 45 
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8 

Γηανύξηη (ηύπνπ 
ηόηαι)ζπζθεπαζία 
1Kgr ΣΔΜ. 167 

  

9 
Εακπόλ (θέηεο 
ηππ/λν) ΣΔΜ. 40 

  

10 

Επκαξηθό  
καθαξόληα Νν3 
εγρώξηα (ζπζθ.  
500gr) ΣΔΜ. 100 

  

11 

Επκαξηθό Πέλεο 
εγρώξην  ( ζπζθ. 
500gr) ΣΔΜ. 67 

  

12 

Επκαξηθό θξηζαξάθη  
εγρώξην 
(ζπζθεπαζία 500gr) ΣΔΜ. 153 

  

13 

Επκαξηθό 
καθαξνλάθη θνθηό  
εγρώξην (ζπζθ. 
500gr) ΣΔΜ. 180 

  

14 

Επκαξηθό 
ρπινπηηάθη  εγρώξην  
( ζπζθ. 500gr) ΣΔΜ. 100 

  

15 
Κξέκα Γηώηεο 
(160gr) ΣΔΜ. 27 

  

16 
Κξέκα γάιαθηνο  
(1000ml) ΣΔΜ. 33 

  

17 
Μίζθν ηαιηαηέιεο 
500gr ΣΔΜ. 33 

  

18 
Μέιη (ζπζθεπαζία 
920 gr) ΣΔΜ. 60 

  

19 

Νεξό 1,5lt                
( ζπζθεπαζία  6 
θηαιώλ ) 6άδεο 3 

  20 Νεξό 500ml ΣΔΜ 24 
  

21 

Ρύδη   θαξνιίλα 
εγρώξην ( 
ζπζθεπαζία 500gr) ΣΔΜ. 167 

  

22 

Ρύδη  ηύπνπ Μπνλεη  
εγρώξην 
(ζπζθεπαζία 500gr) ΣΔΜ. 167 

  23 ηαθίδα 230 γξ ΣΔΜ 7 
  





24 

παλάθη 
θαηεςπγκέλν 
εγρώξην ( 
ζπζθεπαζία  1 kgr) ΣΔΜ 113 

  

25 

Σπξί  Κεθαινηύξη  
Σξηκ.εγρώξην  
(ζπζθ. 1KG) KGR. 33 

  

26 
Σπξί γηα ηόζη ζε 
θέηεο (kgr) KGR. 120 

  

27 

Σπξί Γθνύληα 
ηξηκκέλν 
(ζπζθεπαζία1000gr) KGR. 47 

  

28 
Σπξί εκίζθιεξν 
θξαηδόια ( 2.6Kgr) KGR. 200 

  

29 

Σπξί Ρεγθάην Σξηκ.   
( ζπζθεπαζία 
1000gr) KGR. 53 

  

30 

Σπξί θέηα  
ηππνπνηεκέλε 
εγρώξηα  (1.8kgr) ΣΔΜ 400 

  

31 

Φαθέο ςηιέο            
( εγρώξηα 
ζπζθεπα500gr) ΣΔΜ. 233 

  

32 

Φαζνιάθηα  
ζηξνγγπιά  εγρώξηα 
θαηες/λα ( ζπζθ. 
1kgr ) KGR 133 

  

33 

Φαζόιηα μεξά 
κέηξηα  ( εγρώξηα 
ζπζθεπαζία 500gr) ΣΔΜ. 187 

  

34 

Φύιιν ηύπνπ  
ζθνιηαηα θαηες/λν 
εγρώξην (ζπζθ. 
800gr) ΣΔΜ. 100 

  

35 
ηκηγδάιη ρνλδξό 
500γξ ΣΔΜ 27 

  36 Λαδάληα 500γξ ΣΔΜ 53 
  37 Cournflour 200γξ ΣΔΜ 73 
  

38 
Φηιέην γαινπνύιαο 
θηιό ΣΔΜ 67 

  39 Μπέηθνλ θηιό ΣΔΜ 27 
  

40 
Γάια δαραξνύρν 
397- 410 γξ ΣΔΜ 30 

  ΤΝΟΛΟ 
 ΦΠΑ 13% 
 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
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Α3  ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 

Διαηόιαδν 
(ζπζθεπαζία 
5lt) ΣΔΜ 50 

  ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΔΚΠΣΧΖ 
 ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΟΗ % 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 
 ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΣΧΖ 
 Φ.Π.Α 13% 
 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ 
  

Α4  ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ / ΥΤΜΟΗ  

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 

Αλαςπθηηθό 
αλζξαθνύρν 
ηύπνπ Κόθα 
θόια (ζπζθ. 
1,5lt) ΣΔΜ 30 

  

2 

Αλαςπθηηθό 
αλζξαθνύρν 
ηύπνπ ζπξάτη 
(ζπζθ.1,5lt) ΣΔΜ 30 

  

3 

Λεκνλίηα 
(ζπζθεπαζία 
1,5lt) ΣΔΜ 25 

  

4 

Πνξηνθαιάδα 
(ζπζθεπαζία 
1,5lt) ΣΔΜ 70 

  ΤΝΟΛΟ 
 Φ.Π.Α 24% 
 ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

5 

Υπκόο  
πνξηνθάιη  
θπζηθόο ( 
ζπζθεπαζία 
1lt ) ΣΔΜ 180 

  

6 

Υπκόο 
βύζζηλν 
1000ml ΣΔΜ 33 

  

7 

Υπκόο 
γθξέηπθξνπη 
1000ml ΣΔΜ. 133 

  

8 
Υπκόο 
λέθηαξ 250ml ΣΔΜ. 533 

  ΤΝΟΛΟ 
 Φ.Π.Α 13% 
 ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 ΤΝΟΛΟ 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β 
ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ13%) 

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΓΓΟΤΡΗΑ (ηκρ.) ΣΔΜ. 200 
  2 ΑΝΗΘΟ (δεκ.) ΓΔΜ. 25 
  3 ΑΥΛΑΓΗΑ(kgr) KGR 200 
  

4 
ΒΔΡΤΚΟΚΑ  
(kgr) KGR 5 

  5 ΚΑΡΟΣΑ (kgr) KGR 180 
  6 ΚΑΡΠΟΤΕΗ (kgr) KGR 5 
  

7 
ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ 
(kgr) KGR 75 

  

8 
ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ 
ΦΡΔΚΑ (KGR) KGR 30 

  

9 
ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 
(kgr) KGR 180 

  10 ΛΑΥΑΝΟ  (kgr) KGR 180 
  11 ΛΔΜΟΝΗΑ  (kgr) KGR 180 
  

12 
ΜΑΨΝΣΑΝΟ 
(δεκ.) KGR 40 

  

13 
ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ  
(kgr) ΓΔΜ. 150 

  14 ΜΖΛΑ  (kgr) KGR 350 
  

15 
ΜΠΑΝΑΝΔ  
(kgr) KGR 560 

  

16 
Πνξηνθάιηα 
Φαγεηνύ KGR 500 

  

17 
ΝΣΟΜΑΣΔ 
Α΄(kgr) KGR 500 

  18 ΠΑΣΑΣΔ (kgr) KGR 1200 
  19 ΠΔΠΟΝΗΑ  (kgr) KGR 10 
  20 ΠΗΠΔΡΗΔ  (kgr) KGR 45 
  

21 
ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  
ΥΤΜΟΤ (kgr) KGR 180 

  22 ΠΡΑΟ (kgr) KGR 25 
  

23 
ΡΟΓΑΚΗΝΑ  
(kgr) KGR 45 

  24 ΔΛΗΝΟ (δεκ.) ΓΔΜ. 30 
  25 ΚΟΡΓΑ  (θεθ.) ΚΔΦ. 50 
  26 ΑΚΣΗΝΗΓΗΑ KGR 30 
  

27 
ΦΑΟΛΑΚΗΑ 
ΜΠΑΡΜΠΟΤΝΗΑ KGR 30 

  28 ΜΠΡΟΚΟΛΟ KGR 30 
  

29 
ΓΤΟΜΟ 
100gr TEM 5 
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30 ΜΑΡΟΤΛΗΑ ΣΔΜ. 25 
  31 ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ KGR 20 
  32 ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ KGR 20 
  33 ΠΑΝΑΚΗ KGR 30 
  

34 
ΦΡΑΟΤΛΔ ( 
kg) KGR 30 

  ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΔΚΠΣΧΖ 
 ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΟΗ % 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 
 ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΣΧΖ 
 Φ.Π.Α 13% 
 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ 
  

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ 

 
Γ1  ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
(kgr) ΝΧΠΑ KGR 500 

  ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΔΚΠΣΧΖ 
 ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΟΗ % ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 
 ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΣΧΖ 
 Φ.Π.Α 13% 
 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ 
  

 
Γ2  ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 
ΚΡΔΑ ΜΟΥΑΡΗ 
(kgr) ζπάια KGR 150 

  

2 

ΚΤΜΑ 
ΜΟΥΑΡΗΗΟ(kgr)  
ζπάια KGR 425 

  ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΔΚΠΣΧΖ 
 ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΟΗ % ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 
 ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΣΧΖ 
 Φ.Π.Α 13% 
 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ 
  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ 

 
ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 

ΠΔΡΚΑ 
ΦΗΛΔΣΟ 
ΚΑΣΔΦ  
(KGR) KGR 275 

  





2 Βαθαιάνο KGR 150 
  ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΔΚΠΣΧΖ 

 ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΟΗ % ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 
 ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΣΧΖ 
 Φ.Π.Α 13% 
 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ 
  

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Δ 
 

 
Δ1  ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 
Φσκί ζηαξ. 
370γξ ΣΔΜ 1.500 

  

  
Φσκί νιηθήο 
370γξ ΣΔΜ 1.500 

  

2 
Γάια θξέζθν 
1lt ΣΔΜ 2.000 

  ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 
 ΦΠΑ 13% 
 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
  

Δ2  ΦΡΔΚΟΗ ΥΤΜΟΗ - ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ (ΦΠΑ 24%) 

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 

Φξέζθνο 
Υπκόο 
αλάκεηθηνο 1lt ΣΔΜ 700 

  2 Παγσηίληα KG 5 
  3 Βνπηήκαηα KG 8 
  

4 
Κνθαθηα-
εθιεξαθηα KG 5 

  ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 
 ΦΠΑ 24% 
 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
  

 
2. ΔΗΓΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ. 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Ε 

Ε1  ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ - ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ (ΦΠΑ 24%) 

Α/Α ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ  ΤΝΟΛΟ 

1 

Γάια   εβαπνξέ  
(θνπηί) 410 gr 

ΣΔΜ 1250   

2 

Αιεύξη  γηα όιεο ηηο 
ρξήζεηο 1kg 

ΣΔΜ 700   

3 

Επκαξηθά 
(καθαξόληα, πέλλεο, 
θξηζαξάθη κέηξην) 
500gr ΣΔΜ 1550 

 

 

4 

Ρύδη θαξνιίλα ή 
θίηξηλν 500gr 

ΣΔΜ 1300   
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5 

Φαθέο κέηξηεο 500gr ΣΔΜ 700   

6 

Φαζόιηα κέηξηα 
500gr 

ΣΔΜ 700   

7 

Σπξί θέηα  
ηππνπνηεκέλε 
εγρώξηα 1kg 

ΣΔΜ 

1000 
 

 

8 

Βξεθηθέο πάλεο 
(δηαθ.θηιώλ)  

ΣΔΜ 

40 
 

 

9 

Βξεθηθό γάια 400γξ ΣΔΜ 

20 
 

 

10 

Βξεθηθή θξέκα 
300γξ 

ΣΔΜ 

20 
 

 

11 

Τομάτεσ 
ψιλοκομμζνεσ    

ΣΔΜ 1200   

12 Ηάχαρθ   ΣΔΜ 700   

13 Κορνφλζικσ ΣΔΜ 100   

14 

Μπιςκότα τφπου Ρτι 
μπερ 

ΣΔΜ 

100 
 

 

15 Μαρμελάδα ΣΔΜ 500 
 

 

16 

Κονςζρβα ςαρδζλασ ΣΔΜ 

100 
 

 

17 Κονςζρβα ηαμπόν ΣΔΜ 100 
 

 

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
Ε2  ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ - ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 

Διαηόιαδν 
(ζπζθεπαζία 
1lt) ΣΔΜ 450 

  ΤΝΟΛΟ 
 Φ.Π.Α 13% 
 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ 
  

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Ζ 

ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 

A/A ΔΗΓΟ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ ΣΗΜΖ  ΤΝΟΛΟ 

2 
ΥΟΗΡΗΝΟ Σ. 
ΚΑΡΡΔ KGR 1000 

  ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΔΚΠΣΧΖ 
 ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΟΗ % ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 
 ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΣΧΖ 
 Φ.Π.Α 13% 
 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ 
  





 
 
 

……………………, ……… / ……… / 20….. 
(Σόπνο θαη εκεξνκελία) 

 
 

Ο Πξνζθέξσλ(θξαγίδα - Τπνγξαθή 
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ΡΑΑΤΘΜΑ «Γ ϋ» ΤΕΥΔ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [6230] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Καξανιή & Γεκεηξίνπ 

38
Α
/Παηαλία/19002] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΑΛΔΞΙΟΤ ΥΡΗΣΟ-ΙΩΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ] 

- Σειέθσλν: [213 2030721-210 6641062] 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: [alexiou@0155.syzefxis.gov.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[www.paiania.gov.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [03221200-8, 03311000-2, 15100000-9, 15112130-6, 15321000-4, 

15411110-6, 15800000-6, 15811100-7, 15982000-5, 15500000-3, 15884000-8] 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [6230] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[Αξηζ.δηαθήξπμεο 12119/2019 & αξηζ.κειέηεο 1/2019] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 





Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
1
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
2
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
3
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

                                                 
1 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

2 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο 

ζθνπνχο.  

 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ 

ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα 

επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

3 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ. 
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Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν
4
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
5
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

                                                 
4 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

5 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 





γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 





Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
6
  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό 

πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

                                                 
6  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη 

ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 

απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε 

ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  





Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

7
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
8
· 

 δσξνδνθία
9,10

· 

 απάηε
11

· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
12

· 

 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
13

· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
14

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
15

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

                                                 
7 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

8 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

9 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.  

10 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 

1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε 

δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 

αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

11 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε 

ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ 

µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

12 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

13 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

14 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

15 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
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ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
16

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
17

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
18

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
19; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
20

: 

[……] 

 

                                                 
16 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

17 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

18 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

19 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ 

πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

20 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  





Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
21

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
22

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
23

 

[……][……][……] 

 

                                                 
21 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

22 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 

αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

23 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
24

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
25

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
26 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
27

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

                                                 
24 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

25 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

26 Άξζξν 73 παξ. 5. 

27 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ 

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 





Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 
 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ28, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
29

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
30

 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

[] Ναη [] Όρη 

                                                 
28 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

29 Πξβι άξζξν 48. 

30  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

 

 





Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
31

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 

                                                 
31 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ 

(άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή 

ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ 

Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο32
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 

 

                                                 
32 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε 

νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 





Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 
33

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο
34

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
35

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
36

 -θαη ε 

αληίζηνηρε αμία) 

                                                 
33  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
34  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

35 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
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έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

                                                                                                                                                                  
36 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  





Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
37

, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα 

αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
38

, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο 

αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
39

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
40

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

                                                 
37 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 

38 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ 

ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

39 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη 

ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

40 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο 

II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 
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5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
41

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
42

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

                                                 
41 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ 

αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

42 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  





πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 





Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 

πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα 

πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, 

νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο 

ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά43, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
44

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
45

 

 

                                                 
43 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

44 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

45 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
46

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
47

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά 

ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν]  ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 

(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)] . 

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

                                                 
46 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

47 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 

αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή 

ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                   Παηαλία 26/09/2019 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                 Αξηζκ. Πξση.: 12120            

ΓΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
Ο Διμαρχοσ Ραιανίασ προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό, με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ. 
Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρει το μεγαλφτερο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του κάκε είδουσ τθν 
θμζρα παράδοςθσ τθσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ 
οικείασ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα ελαιόλαδα, οπωροκθπευτικά, 
κρζατα, πουλερικά και ψάρια και  για τα λοιπά είδθ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ  με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν καλφπτουν τθσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 88 και 117 του Ν.4412/2016. 
Θ Ρρομικεια Ειδϊν Διατροφισ για το ΝΡΔΔ του Διμου και προμικεια Ειδϊν τροφίμων για το Κοινωνικό Ραντοπωλείο του 
Διμου ζτουσ 2019-2020 για τισ ανάγκεσ του Διμου, ζχει προχπολογιςμό 59.924,97 πλζον ΦΡΑ (13% + 24%) ιτοι 67.934,85 
ευρϊ και κα βαρφνει τουσ  Κωδικοφσ  Αρικμοφσ Εξόδων  (Κ.Α.Ε.) 10-6481.006, 10-6481.007, 10-6481.008, 10-6481.009, 10-
6481.010,  15-6699.007 (CPV: 03221200-8, 03311000-2, 15100000-9, 15112130-6, 15321000-4, 15411110-6, 15800000-6, 
15811100-7, 15982000-5, 15500000-3, 15884000-8).  
Συμμετζχων που υποβάλλει προςφορά για είδθ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, προςκομίηει εγγφθςθ ςυμμετοχισ που 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ. 
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά με ποινι αποκλειςμοφ: 
για μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ ι και το ςφνολο των κατθγοριϊν (Α, Β, Γ, Δ, Ε,  Η & Θ) που αφοροφν το Ν.Ρ.Δ.Δ. του 
Διμου & το Κοινωνικό Ραντοπωλείο του Διμου ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ & τθν μελζτθ του Διμου Ραιανίασ. 
Σθμειωτζον κα υπογραφοφν ςυμβάςεισ: 
ςτον Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου για τισ κατθγορίεσ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) και ςτον Διμο για τισ κατθγορίεσ (Η,Θ). 
Επίςθσ ςτισ κατθγορίεσ που αφοροφν τα ελαιόλαδα(Α3, Η2), οπωροκθπευτικά(Β), κρζατα(Γ2, Θ), πουλερικά(Γ1) και 
ψάρια(Δ), οι προςφζροντεσ κα πρζπει να προςφζρουν ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) ςτο ςφνολο τθσ κατθγορίασ που 
προςφζρουν, 
ενϊ ςτισ κατθγορίεσ που αφοροφν τα λοιπά είδθ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.  
Πλεσ οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο προςφοράσ ςυμπλθρϊνονται μόνο αρικμθτικά ςφμφωνα με το ζντυπο προςφοράσ. 
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί, όλοι οι προμθκευτζσ μζλθ του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ και 
Ελλινων καταςκευαςτϊν αλλοδαποί εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμουσ 
επαγγελματικοφσ καταλόγουσ, νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, ςυνεταιριςμοί ι ενϊςεισ προμθκευτϊν, διακζτοντασ 
όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν διακιρυξθ του Διμου. 
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτο πρωτόκολλο του Διμου, Καραολι & Δθμθτρίου 38Α-Τ.Κ. 19002, 
μζχρι τθν 07/10/2019 και ϊρα 13:00μ.μ. Οι προςφορζσ μπορεί να κατατίκενται επίςθσ απευκείασ ςτθν επιτροπι 
διαγωνιςμοφ τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ζωσ 11.00 π.μ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται για οποιαδιποτε πλθροφορία  ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του Διμου 
κακθμερινά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ ςτα τθλ.213 20 30721 . Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ και τθσ αρ.1/2019 
μελζτθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ ζχει αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ www.promitheus.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ραιανίασ 
www.paiania.gov.gr.  
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, τθν 08/10/2019, θμζρα Τρίτθ, ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου και ϊρα 11:00( ϊρα 
λιξθσ παραλαβισ των προςφορϊν) από τθν αρμόδια επιτροπι. 
  
Να δθμοςιευκεί  ςτθν εφθμερίδα           Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

Τθν 26/09/2019 
«ΑΤΤΙΚΟ ΒΘΜΑ» 
                                                             ΙΙΓΩΡΟ Σ. ΜΑΓΗ 
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