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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Γεράνι, Χανιά

∆/ νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Τµήµα Προϋπολ.- Λογιστηρίου - Προµηθειών

πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη 

τηλ. 2821340029

fax 2821340090

email: koukounaki@platanias.gr

Ηµεροµηνία: 21-2-2017

Αρ. Πρωτ. :   2739

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη µε συνοπτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προµήθειας   «τροφίµων και 

ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Πλατανιά, σίτισης των

παιδιών των παιδικών σταθµών του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πλατανιά  και γάλακτος για τους εργαζοµένους 

του ∆ήµου, του  Ν.Π.∆.∆. και της ΚΕ∆ΗΠ» για 16 µήνες αρχής γενοµένης της υπογραφής της 

σύµβασης, 2017 - 2018

Προϋπολογισµός µελέτης χωρίς Φ.Π.Α.:    58.836,68€

και µε Φ.Π.Α. 13% ή 24%:       67.019,49€

Χρήση 2017-2018

Πηγή χρηµατοδότησης :  Ίδιοι Πόροι

CPV: Προµήθεια ειδών για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στον Παιδικό σταθµό και του κοινωνικού 

παντοπωλείου : 15000000-8

Προµήθεια γάλακτος : 15511000-3

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ)τις : υπ’ αριθ. 38/ 2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά (Α∆Α: ΩΛΩΘΩΞ5-

ΝΒΕ) µε την οποία διατέθηκε η πίστωση, 
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υπ’  αριθ.  5/  2017 απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆  του  ∆ήµου  Πλατανιά

(Α∆Α:9783ΟΚ64-ΓΕΒ) για την διάθεση της  πίστωσης,

υπ’  αριθ. 15/  2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου

Πλατανιά  (Α∆Α:  6ΒΟ7ΟΚ6Ο-Θ7Ν)  για  την  διάθεση  της  πίστωσης,  καθώς και  την  απόφαση  της

Οικονοµικής Επιτροπής  46/17-2-2017 ( Α∆Α:.7ΣΓ9ΩΞ5-Ε∆Ν) µε την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια

συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας εγκρίθηκαν οι  τεχνικές προδιαγραφές και

καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και

δ) τους όρους της παρούσας και

ε)

Η   υπ’ αριθ. 38/  2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά (Α∆Α:ΩΛΘΩΞ5-ΝΒΕ) για 

την διάθεση της  πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταµένου της   Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της 

πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων 

της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 

        307 για τον ΚΑ 15-6481.002

       308 για τον ΚΑ 15-6063.001

       309 για τον ΚΑ 20-6063.001

      310 για τον ΚΑ 30-6063.001

 Η   υπ’ αριθ. 5/  2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Πλατανιά (Α∆Α:9783ΟΚ64-

ΓΕΒ) για την διάθεση της  πίστωσης και η βεβαίωση του αρµοδίου υπαλλήλου, επί της πρότασης ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 

του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε

α/α

80 για τον ΚΑ 10-6481.002

 81 για τον ΚΑ 10-6063.001

β)  Η   υπ’ αριθ. 15/  2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου

Πλατανιά (Α∆Α: 6ΒΟ7ΟΚ6Ο-Θ7Ν) για την διάθεση της  πίστωσης και η βεβαίωση του αρµοδίου 

υπαλλήλου, επί της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή 

των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο 

∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε

α/α

1. 101 για τον ΚΑ 64.98.99.000

καλεί

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για  την ανάδειξη αναδόχου

διενέργειας της ανωτέρω προµήθειας

 



Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Πλατανιά

Ταχ. ∆ιευθ.: Γεράνι

Ταχ. Κωδ.: 73014

Τηλ.: 2821340029-21

Fax: 2821341090

Κωδικός NUTS: GR 434822

Ιστοσελίδα:www.platanias.gr

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πλατανιά στον Γεράνι

τη  06 Μαρτίου 2017 ώρα 13.00 ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

Εφόσον οι  ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης της προµήθειας

υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον

παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) η προκήρυξη της παρούσας σύµβασης,

β) η παρούσα διακήρυξη,

γ) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των

ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ'  αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) (Παράρτηµα Γ της παρούσης)

δ) οι  µε αρ.πρ. 2157 13.02.2017τεχνικές προδιαγραφές της δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Παράρτηµα Α της

παρούσης)

ε) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και  διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί

όλων των ανωτέρω

2.   Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν ακόµα,  να  λάβουν γνώση  των εγγράφων της σύµβασης στα  γραφεία  της

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πλατανιά, στον Γεράνι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να

λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

Όλα  τα  σχετικά  τεύχη  της  εν  λόγω  προµήθειας   αναρτώνται   στην  ιστοσελίδα  του  ∆ήµου  Πλατανιά:

www.platanias.gr

Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού
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1.  Ο διαγωνισµός  αφορά  την  προµήθεια«τροφίµων  και  ειδών  παντοπωλείου  για  τις ανάγκες του

Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθµών του

Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πλατανιά  και  γάλακτος για τους εργαζοµένους του ∆ήµου, του  Ν.Π.∆.∆. και  της

ΚΕ∆ΗΠ» όπως  περιγράφεται  στις  µε  αρ.  Πρωτ:2157/13.02.2017  τεχνικές  προδιαγραφές  που  αποτελούν

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας και αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης.

2. Οι υποψήφιοι προµηθευτές, έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν προσφορές και  για τις πέντε (5) οµάδες. Κάθε

προµηθευτής µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά, για το σύνολο του είδους που τον

ενδιαφέρει  (είδη παντοπωλείου ή είδη οπωροπωλείου ή είδη κρεοπωλείου ή είδη αρτοποιείου ή γάλα) µιας ή και

περισσότερων οµάδων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού.

Προσφορά που δεν περιλαµβάνει  το σύνολο του είδους της οµάδας ή των οµάδων που συµµετέχει  και  των

αντίστοιχων ποσοτήτων, σύµφωνα µε τη µελέτη της προµήθειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Ο ανάδοχος της προµήθειας οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λάβει τη σχετική εντολή να προβεί

άµεσα στην παράδοση των παραγγελθέντων ποσοτήτων για κάθε είδος της προµήθειας στις εγκαταστάσεις των

υπηρεσιών.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται κάθε φορά από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής προµηθειών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προµήθειας είναι ακατάλληλο, ο προµηθευτής οφείλει

να προβεί  άµεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας και  να συµµορφωθεί  µε

όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης του διαγωνισµού.

4. CPV:Προµήθεια ειδών για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στον Παιδικό σταθµό και  του κοινωνικού

παντοπωλείου : 15000000-8

Προµήθεια γάλακτος : 15511000-3

Άρθρο 4: Προϋπολογισµός της σύµβασης

Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε  67.019,49€ Ευρώ και αναλύεται σε: 

 Προϋπολογισµός µελέτης χωρίς Φ.Π.Α.:    58.836,68€

και µε Φ.Π.Α. 13% ή 24%:       67.019,49€

Άρθρο 5: Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου

1. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται  από ιδίους πόρους και  βαρύνει  ανά Νοµικό Πρόσωπο  τους κωδικούς

έτους 2017

Α. Για τον ∆ήµο Πλατανιά:

 



ΠΑΥ Κ.Α. Περιγραφή 2017 Πρόβλεψη 2018

307 -

08/02/2017

15-6481.002 Προµήθεια ειδών για τις ανάγκες του κοινωνικού πα-

ντοπωλείου. Η ενιαία µελέτη ανέρχεται στο ύψος των 

67.019,48 € για τον ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα.

Η πίστωση έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό των 

15.671,56 € και για το 2018 στο ποσό των 12.188,99€ 

για τον ∆ήµο και τον ΚΑ 15.6481.002 

15.671,56 12.188,99€

308 - 

08/02/2017

15-6063.001 Προµήθεια γάλακτος
1.812,50 1.364,00

309 - 

08/02/2017

20-6063.001 Προµήθεια γάλακτος. Η ενιαία µελέτη ανέρχεται στο 

ύψος των 67.019,48 € για τον ∆ήµο και τα Νοµικά του 

Πρόσωπα. Η πίστωση έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό 

των 8.003,18 € και για το 2018 στο ποσό των 6.028,37 

€ για τον ∆ήµο και τον ΚΑ 20.6063.001 

8.003,18 6.028,37 €

310 - 

08/02/2017

30-6063.001 Προµήθεια γάλακτος.Η ενιαία µελέτη ανέρχεται στο 

ύψος των 67.019,48 € για τον ∆ήµο και τα Νοµικά του 

Πρόσωπα. Η πίστωση έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό 

των 1.171,79 € και για το 2018 στο ποσό των 623,62 € 

για τον ∆ήµο και τον ΚΑ 30.6063.001 

1.171,79 623,62 €

Σύνολο:  26.659,03 20.204,98

Β. Για το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Πλατανιά:

Στον υπό σύνταξη προϋπολογισµό οικ. έτους 2017 προβλέπεται  πίστωση υπό ΚΑ 10-6481.002 «Προµήθεια τροφίµων

σίτισης νηπίων 2017-2018 »  ποσού  10.033,76€  και  θα προβλεφθεί  πίστωση ύψους 7.743.98€ στον αντίστοιχο ΚΑ

προϋπολογισµού οικ. έτους 2018.

Επίσης για  την προµήθεια  γάλακτος για  τους υπαλλήλους ,  στον υπό σύνταξη προϋπολογισµό οικ.  έτους 2017

προβλέπεται   πίστωση υπό    ΚΑ 10-6063.001 « Παροχές σε  είδος 2017-2018»    ποσού    803,02€   και  θα προβλεφθεί

πίστωση ύψους   623,62€   στον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισµού οικ. έτους 2018.

ΠΑΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ ΝΙΑ ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2017 2018

Πρόταση

ανάληψης

υποχρέωση

ς

A-80 2/1/2017 ΚΑ 10-

6481.002 

«Προµήθεια

τροφίµων

σίτισης νηπίων

2017-2018 »

10.033,76 7743,98

Πρόταση

ανάληψης

υποχρέωση

ς

A-81 2/1/2017 10-6063.001 « Παροχές σε

είδος 2017-

2018»

803,02 623,62

Γ. Για την  Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕ.∆.Η.Π)  του ∆ήµου Πλατανιά για το 2017.

ΠΑΥ  Κ.Α. Περιγραφή  Ποσό

101 64.98.99.0000 ∆ιάφορα έξοδα ∆ραστηριοτήτων 535,35

για  παρακάτω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α για την Κοινωφελή

Επιχείρηση (ΚΕ.∆.Η.Π) ∆ήµου Πλατανιά για το 2018.
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ΠΑΥ  Κ.Α. Περιγραφή  Ποσό

101
Προµήθεια  γάλακτος  για  τους

υπαλλήλους ΚΕ∆ΗΠ
415,75

2.  Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους

0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το

άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.

3.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 

4. Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών της παρούσας θα γίνεται τµηµατικά, για όλη τη διάρκεια

της σύµβασης

5. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί  ορθά, σύννοµα και σύµφωνα µε τη σύµβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει

τιµολόγιο, για τις προµήθειες που έχει εκτελέσει και παραλάβει η αρµόδια επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει

για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής .

6. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια δηµοτική υπηρεσία.

7. Η εξόφληση του  τιµολογίου  θα γίνει  σύµφωνα µε  τη διαδικασία που προβλέπεται  στο Ν.4270/2014

«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

Η προµήθεια  τροφίµων και  γάλακτος για  τους υπαλλήλους που  το δικαιούνται  για  τις ανάγκες του  ∆ήµου

Πλατανιά και  των Νοµικών Προσώπων του, θα πραγµατοποιηθεί  µε  συνοπτικό διαγωνισµό µε  σφραγισµένες

προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης:

α) για το ελαιόλαδο, είδη οπωροπωλείου, βακαλάο και είδη κρεοπωλείου το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί

τοις εκατό (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης για τα ανωτέρω κατά την ηµέρα παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., όπως

αυτές διαµορφώνονται κάθε φορά από την υπηρεσία της ∆/νσης Εµπορίου Ν. Χανίων,

β) για τα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και γάλα τη χαµηλότερη τιµή µονάδος σε ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α. για

κάθε είδος, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ́ αριθ. 01/2017 µελέτη του ∆ήµου Πλατανιά.

Άρθρο 7: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος

διενέργειας του διαγωνισµού

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η 6η Μαρτίου 2017,

ηµέρα   ∆ευτέρα.  Ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται  η 11.00 ενώ λήξης της υποβολής αυτών

ορίζεται η 13.00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα   του Γερανίου, Χανίων.

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

καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται  σε  οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε  απόφαση της Οικονοµικής

Επιτροπής.  Η απόφαση  αυτή  κοινοποιείται  εγγράφως,  πέντε  τουλάχιστον  εργάσιµες  ηµέρες  πριν  τη  νέα

 



ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και  αναρτάται  στο ΚΗΜ∆ΗΣ και

στην  ιστοσελίδα  του  ∆ήµου.  Αν  και  στη  νέα  αυτή  ηµεροµηνία  δεν καταστεί  δυνατή  η  αποσφράγιση  των

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

προηγούµενων εδαφίων.

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 7 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι

φάκελοι προσφοράς γίνονται  δεκτοί  εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί  στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που

διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο

7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών

που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

2.  Οι  προσφορές είναι  έγγραφες και  υποβάλλονται  µέσα  σε  σφραγισµένο  φάκελο,  στον οποίο  πρέπει  να

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Προσφορά του hhhh..1 

για την προµήθεια: «τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου

του ∆ήµου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθµών του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πλατανιά  και

γάλακτος για τους εργαζοµένους του ∆ήµου, του  Ν.Π.∆.∆. και της ΚΕ∆ΗΠ» 2017 - 2018»

µε αναθέτουσα αρχή ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 6η Μαρτίου 2017

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο

9. 

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

της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι  δυνατόν, λόγω

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται  χωριστά και  ακολουθούν τον

κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και

1

. Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα ( ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός,  Τ.Κ. , πόλη, τηλέφωνο, fax  και e-

mail)  και σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής.
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γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.

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

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

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

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

υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται  στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11.

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την

εκπρόθεσµη  υποβολή  (ακριβή  ώρα  που  περιήλθε  η  προσφορά  στην κατοχή της)  και  τις απορρίπτει  ως µη

κανονικές.

7. Οι  προσφορές υπογράφονται  και  µονογράφονται  ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε  περίπτωση

νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.

8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους

τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην

προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συµµετοχής  του

(συµπεριλαµβανοµένης  της  κατανοµής  αµοιβής  µεταξύ  τους)  κάθε  µέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 9: Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»

(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»

σύµφωνα µε τα κατωτέρω:

2. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα:

α) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της παρούσας

β) τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και  νόµιµης εκπροσώπησης του οικονοµικού φορέα

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε.,

κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει  να προκύπτουν η

νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι  σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/ τα πρόσωπο/α

 



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

δικαίωµα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/ των ή/και των µελών του διοικητικού οργάνου και

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση

δικαιολογητικά  της υποπεριπτ.  (β),  για  κάθε  οικονοµικό  φορέα  που  συµµετέχει  στην ένωση.  Στο  ΤΕΥ∆ που

υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους

της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και  ο εκπρόσωπος/συντονιστής

αυτής.

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται

στα έγγραφα της σύµβασης της µε  αρ.πρ.  2157/13.02.2017 τεχνικές προδιαγραφές της δ/νσης Οικονοµικών

Υπηρεσιών

4.  Ο φάκελος «Οικονοµική  Προσφορά» περιέχει  τα  οικονοµικά  στοιχεία  της προσφοράς,  σύµφωνα  µε  όσα

προβλέπονται  στα  έγγραφα  της σύµβασης   µε  αρ.πρ.2157/13.02.2017  τεχνικές  προδιαγραφές  της δ/νσης

Οικονοµικών Υπηρεσιών

Άρθρο 10: Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών

1. Η τιµή του προς προµήθεια υλικού ή το ποσοστό έκπτωσης δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα

της σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε

την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού/παρεχόµενης υπηρεσίας

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

2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ

3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.

4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης –

Κατακύρωση 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

α) Η έναρξη  υποβολής των προσφορών που  κατατίθενται  κατά  την καταληκτική  ηµεροµηνία στην Επιτροπή

∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της

προθεσµίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί  να συνεχισθεί  και  µετά την ώρα λήξης, αν η
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υποβολή,  που  έχει  εµπρόθεσµα  αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς διακοπή  λόγω του  πλήθους των προσελθόντων

ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής

∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται  δεκτή άλλη

προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί  εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας

αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο

στο πρωτόκολλο όσο και  στον φάκελο αναγράφεται  η ώρα και  ηµέρα υποβολής και  η σχετική καταχώρηση στο

φάκελο µονογράφεται  από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και  σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει  µέλος της, κατ’

εντολή  του  Προέδρου  της και  παραλαµβάνει  τις  προσφορές για  να  τηρηθεί  η  υπόλοιπη  διαδικασία  του

διαγωνισµού.  Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί  κώλυµα για  τη συνέχιση της διαδικασίας του

διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.

β) Η Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την

ηµεροµηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στο  άρθρο  7.  Η αποσφράγιση  διενεργείται  δηµόσια,  παρουσία  των

προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι  οποίοι  λαµβάνουν γνώση των λοιπών

συµµετεχόντων στη διαδικασία και  των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του

Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται  ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και  ο

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται  δε και  σφραγίζονται  από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα

δικαιολογητικά  που  υποβάλλονται  κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική  προσφορά,  ανά  φύλλο.  Η Επιτροπή

∆ιαγωνισµού καταχωρεί  όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και  τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και  τα

αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των

οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο

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

φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους

όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους

λόγους αποκλεισµού τους. 

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

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται  κατά την ηµεροµηνία και  ώρα που θα

ορισθεί  από  την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  και  θα  ανακοινωθεί  στους συµµετέχοντες και  ακολουθεί  σχετική

ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών

κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και

β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

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

των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε  µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής

∆ιαγωνισµού. 

 



δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η

οποία κοινoποιείται  µε  επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  ένσταση,

σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

ε) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή

επιλέγει  τον  (προσωρινό)  ανάδοχο  µε  κλήρωση  µεταξύ  των  οικονοµικών φορέων που  υπέβαλαν  ισότιµες

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται  ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που

υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο

πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει  εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την

κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας,  άρθρο 103, παρ.

1 του  N. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται  σε  σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται  στην

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

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

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

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, άρθρο 103, παρ. 2 του N. 4412/2016.

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

τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

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

παραπάνω δικαιολογητικών, ή

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

προϋποθέσεις  συµµετοχής σύµφωνα  µε  τα  άρθρα  12,  13  και  14 της παρούσας,  ο  προσωρινός ανάδοχος

κηρύσσεται  έκπτωτος και  η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες

δεν προσκοµίζει  ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες

δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.

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

∆ιαγωνισµού και  τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε  για την

κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της

διαδικασίας.

β) Η Οικονοµική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει  τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων

105 και 106 του Ν. 4412/2016.

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

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο

µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί  αποδείξει. Όσοι  υπέβαλαν

παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

γ)  Μετά  την  άπρακτη  πάροδο  των  προθεσµιών  άσκησης  των  προβλεπόµενων  από  τις  κείµενες διατάξεις

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

αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της

παρούσας µετά  από σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.  Τα  στοιχεία  ελέγχονται  από την Επιτροπή
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∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων 12, 13 και

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο

και  καλείται  να προσέλθει  σε ορισµένο τόπο και  χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός 20 ηµερών

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρου 105 του Ν.

4412/2016. παρ. 4, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει  αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 105, παρ. 5 του Ν. 4412/2016). Εάν ο

ανάδοχος δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  συµφωνητικό,  µέσα  στην προθεσµία  που  ορίζεται  στην  ειδική

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την

υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται

Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται   στον

αντίστοιχο τοµέα των ειδών που η προµήθεια αφορά και είναι εγκατεστηµένα σε:

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,

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

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

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

Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

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

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

2. Οι  ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και  4 του άρθρου 19 του Ν.

4412/2016.

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.

Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται

η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισµού  

Κάθε  προσφέρων  αποκλείεται  από τη συµµετοχή σε  διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει  στο

πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται

περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων, σύµφωνα  µε το άρθρο

73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016:

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 



α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται  στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ

του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της

11.11.2008 σ.42),

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)

και  στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου

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

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

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

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

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

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

διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

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

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

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

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ

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

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

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην

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

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

καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και  Ε.Ε.), τους

διαχειριστές,

ββ)  στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.),  τον ∆ιευθύνοντα  Σύµβουλο,  καθώς και  όλα  τα  µέλη  του

∆ιοικητικού Συµβουλίου.

2. Όταν ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις υποχρεώσεις του ( άρθρο 73, παρ. 2 του Ν. 4412/2016) όσον αφορά: α)

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

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

εθνική νοµοθεσία  ή/και 

β)  η  αναθέτουσα  αρχή   µπορεί  να  αποδείξει  µε  τα  κατάλληλα  µέσα  ότι  ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι

Έλληνας πολίτης ή έχει  την εγκατάστασή του  στην Ελλάδα, οι  υποχρεώσεις του  που  αφορούν τις εισφορές

κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική  ασφάλιση.∆εν  αποκλείεται   ο

προσφέρων,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας τους φόρους ή  τις εισφορές
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κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των

προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.

3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, άρθρο 73, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως

δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν

ο αποκλεισµός είναι  σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει  µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του

άρθρου  73 ν.  4412/2016,  πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται   η

παράγραφος 2.

4.  Η αναθέτουσα  αρχή  αποκλείει  οικονοµικό  φορέα  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σηµείο  κατά  τη  διάρκεια  της

διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται  ότι  αυτός βρίσκεται  λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4.

5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει  σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται  στις παραγράφους 1 και  4

µπορεί  να προσκοµίζει  στοιχεία προκειµένου να αποδείξει  ότι  τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν

την αξιοπιστία του, παρότι  συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω

οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους

οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού

αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται  στον οικονοµικό φορέα το

σκεπτικό  της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που  έχει  αποκλειστεί,  µε  τελεσίδικη  απόφαση,  από τη

συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται  στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο

οποίο ισχύει η απόφαση

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

παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

7. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016,

η  ποινή  του  αποκλεισµού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  δηµοσίων

(διαγωνισµό).

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής 

Στον διαγωνισµό γίνονται  δεκτοί  όλοι  οι  αναγνωρισµένοι  προµηθευτές, ενώσεις προµηθευτών, νοµικά πρόσωπα

καθώς και  συνεταιρισµοί  που δραστηριοποιούνται  νόµιµα µε το αντικείµενο της προµήθειας. Η συµµετοχή στο

διαγωνισµό  προϋποθέτει  την  πλήρη  γνώση  και  την  χωρίς  καµία  επιφύλαξη  αποδοχή  όλων των όρων  της

 



διακήρυξης από τους ενδιαφερόµενους, οι  οποίοι  οφείλουν να προσκοµίσουν µε  ποινή αποκλεισµού όλα τα

απαραίτητα  δικαιολογητικά  ανάλογα  µε  την  περίπτωση  και  σύµφωνα  µε  τους όρους της διακήρυξης του

διαγωνισµού.

Άρθρο 15: Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί  φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης

(ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσης), όπως εγκρίθηκε µε την

υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας, 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να

υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά  της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται  για την ορθή

διεξαγωγή της διαδικασίας.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς από  ένωση  οικονοµικών  φορέων,  το  τυποποιηµένο  έντυπο  (ΤΕΥ∆)

υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.

Άρθρο 16: ∆ικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά µέσα)

1. ∆ικαιολογητικά

α. Το δικαίωµα συµµετοχής και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 της

παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά

την υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε

το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας. 

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται  χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών,

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας

του άρθρου 7.

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται  για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν

ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7.

2 .  Σχετ ικά  µε  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωµένων  αντ ιγράφων  εγγράφων  σε  διαγωνισµούς

δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1 .  Απλά αντ ίγραφα δηµοσίων  εγγράφων.  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντ ίγραφα των πρωτοτύπων ή των

ακριβών  αντ ιγράφων  των δηµοσίων  εγγράφων,  που  έχουν  εκδοθεί  από τ ις υπηρεσίες και  τους φορείς της περίπτωσης α'  της παρ.  2

του  άρθρου  1  του  νόµου  4250/ 2014.  Σηµειωτέον  ότ ι  η  παραπάνω ρύθµιση  δεν  καταλαµβάνει  τα συµβολαιογραφ ικά  έγγραφα ( λ.χ.

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) ,  γ ια τα οποία συνεχίζει να υφ ίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντ ιγράφων.

2 . Απλά αντ ίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων

Επίσης,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντ ίγραφα από  αντ ίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από αλλοδαπές αρχές,

υπό  την  προϋπόθεση  ότ ι  αυτά  είναι  νοµίµως  επικυρωµένα  από  την  αρµόδια  αρχή  της  χώρας  αυτής,  και  έχουν  επικυρωθεί  από

δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)  του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/ 2013) . Σηµειώνεται ότ ι δεν θίγονται και

εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δηµοσίων  εγγράφ ων  µε  συγκεκριµένη  επισηµείωση  (APOSTI LLE) ,  οι  οποίες

απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης)  ή άλλες διακρατικές συµφωνίες ( βλ.  και σηµείο 6.2.)

3 . Απλά αντ ίγραφα ιδιωτικών εγγράφων

Γίνονται  υποχρεωτ ικά αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντ ίγραφα από  αντ ίγραφα ιδιωτικών  εγγράφων  τα οποία  έχουν  επικυρωθεί

από  δικηγόρο,  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  ∆ικηγόρων  (Ν  4194/ 2013) ,  καθώς  και  ευκρινή

φωτοαντ ίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ.

2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/ 2014.

4 . Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντ ίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντ ίγραφα των δικαιολογητ ικών εγγράφων, εφόσον

υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
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δ. Οι  οικονοµικοί  φορείς δεν υποχρεούνται  να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει

αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά

2.   ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 οι οικονοµικοί  φορείς προσκοµίζουν

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού µητρώου) ή,

ελλείψει  αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται  από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το

οποίο προκύπτει  ότι  πληρούνται αυτές οι  προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος

αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13.

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους -

µέλους ή χώρας, περί  του ότι  έχουν εκπληρωθεί  οι  υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην

καταβολή  φόρων  (φορολογική  ενηµερότητα)  και  στην  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης

(ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική

νοµοθεσία αντίστοιχα.

Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:

(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό φορέα,

(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται  από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και  αφορά τόσο την κύρια

όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει  τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ως

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον

αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και  των εκ των µελών της διοίκησής τους εργαζοµένων µε  οποιαδήποτε  σχέση

εργασίας σε αυτήν.

γ. αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει  τα υπό των περ. (α) και  (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή

όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και  2 του άρθρου 13, το

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

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

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

κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.

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

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

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας.

Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά

του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του

Ν. 4412/2016, για διάστηµα τριών  (3) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

 



Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος µικρότερο  του  προβλεπόµενου  από  την  διακήρυξη,  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή

είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωµα για 

κατακύρωση.

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

1.∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων

(20.000) ευρώ . Για την υπογραφή  σύµβασης αξίας µεγαλύτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ

απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (Παράρτηµα ∆)

 

2. Οι  εγγυητικές επιστολές εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες

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

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και  ∆ανείων µε  παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού

ποσού. Αν συσταθεί  παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και

∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται  µετά τη λήξη

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.

3.  Οι  εγγυητικές επιστολές εκδίδονται  κατ’  επιλογή  του  αναδόχου  από  ένα  ή  περισσότερους εκδότες της

παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

4. Σε  περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε  ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη της ευθύνονται  έναντι  της

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.

Άρθρο 19: Ενστάσεις 

Κατά των πράξεων της αναθέτοντας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από

την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 127, παρ. 1 του Ν.

4412/2016).  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη

της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε  την υπ’  αριθ. 598/2016  Απόφαση της Οικονοµικής

Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά, Α∆Α: Ψ6Α8ΩΞ5-ΖΙ1), σύµφωνα το άρθρο 127, παρ.2 του Ν. 4412/2016 και µε τα

οριζόµενα στο άρθρο  221 του 4412 /  2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της

οποίας τεκµαίρεται  η  απόρριψη της ένστασης.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται,  µε  την

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν

η ένσταση γίνει δεκτή.

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύµβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί  ένσταση η οποία

υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
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υποβολής προσφορών. Επί  της ένστασης αποφασίζει  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ύστερα από γνώµη της

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας

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

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης

αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας

1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται  υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και  προαιρετικά και  σε άλλες

γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που

έχουν συνταχθεί  σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί  η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται  στην

ελληνική γλώσσα.

2. Οι  προσφορές και  τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και  τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται  από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά

δηµόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά εφαρµόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν.

1497/1984 (Α' 188)57.

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

τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι  νόµιµα επικυρωµένα3, και  η µετάφραση των εν λόγω

εγγράφων µπορεί  να γίνει  είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό

µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή

Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από

το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apos{ le”

σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.

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

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.

5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και  µεταξύ αυτής και  του αναδόχου, θα γίνονται

υποχρεωτικά  στην ελληνική  γλώσσα.  Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωµένος να  διευκολύνει  την επικοινωνία  των

αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.

Άρθρο 21: Εφαρµοστέα νοµοθεσία

Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:

3  Είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε µε την  επίθεση της σφραγίδας ‘’Apost ile”  σύµφωνα µε την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν.  1497/ 84) , ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.  

4  Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/ 2008 (Α’ 225) .   

 



- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε

και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

- του  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -  Πρόγραµµα

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')

- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών

του ∆ηµοσίου  Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161) και  λοιπές ρυθµίσεις» (Α’  74 )  και

ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

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

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεωνh» .

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

κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραµµα  ∆ιαύγεια"  και  άλλες

διατάξεις».

- οι  σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και  λοιπές διατάξεις που

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και  γενικότερα κάθε διάταξη

(Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και  ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει  την ανάθεση και  εκτέλεση του έργου της παρούσας

σύµβασης, έστω και  αν δεν αναφέρονται  ρητά. Νόµοι, Π∆ και  υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται  µετά την

έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν

µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της

Άρθρο 22: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ.

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται  στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, αναρτάται

στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.platanias.gr).

Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης

Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί  η προµήθεια/υπηρεσία είναι  τα αναφερόµενα

παρακάτω.  Σε  περίπτωση  ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε  αυτά  όρων,  η  σειρά  ισχύος καθορίζεται   ως

κατωτέρω. 

1. Η παρούσα διακήρυξη

2. τις  µε αρ.πρ. 2157/13.02.2017 τεχνικές προδιαγραφές της δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών(Παράρτηµα 

Α της παρούσης)

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
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Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν

στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε

σχετικά δικαιολογητικά, τέσσερις (04) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι

απαντήσεις της υπηρεσίας προς τους ενδιαφερόµενους θα γνωστοποιηθούν το αργότερο δύο (2) µέρες πριν από

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται  εγγράφως στο γραφείο

προµηθειών του ∆ήµου Πλατανιά. Κανένας υποψήφιος δεν δύναται  σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου Πλατανιά.

Άρθρο 25: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι  ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει  πλήρη γνώση αυτής

της διακήρυξης και  των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και  γνωρίζει  πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της

προµήθειας/υπηρεσίας.

Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας

 

 1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για χρονικό

διάστηµα τουλάχιστον τριών (3 )µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.

 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

 3. Ο προσφέρων δεν έχει  δικαίωµα να αποσύρει  την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της,

εφόσον αυτή είναι  σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει  κάθε

δικαίωµα για κατακύρωση.

4. Η σύµβαση έχει ισχύ δεκαέξι (16) µήνες από την υπογραφή της.

Άρθρο 27 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις

Η έγκριση διενέργειας της δηµοπρατούµενης προµήθειας και  η δέσµευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε

µε την υπ’αριθµ. 38/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά (Α∆Α:ΩΥΨ9ΩΞ5-633) .

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

hhhhhhhhhhhhhhhh

(Τόπος – Ηµεροµηνία

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –

ΣΥΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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13.02.2017

Αρ.πρωτ. 2157

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Γεράνι, Χανιά

∆/ νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Τµήµα Προϋπολ.- Λογιστηρίου - Προµηθειών

πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη 

τηλ. 2821340029

fax 2821340090

email: koukounaki@platanias.gr      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –

ΣΥΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προµήθειας 

τροφίµων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Πλατανιά, το

οποίο  συστάθηκε  µε  την  υπ’  αρίθµ:  92η / 2013  Απόφαση  του  ∆ηµοτικού

Συµβουλίου, που ελήφθη δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012.

Όπως αναφέρεται  και  στην προαναφερόµενη απόφαση σκοπός του  Κοινωνικού

Παντοπωλείου  είναι  η  στήριξη  δηµοτών  και  κατοίκων  του  ∆ήµου  που

αντιµετωπίζουν  σοβαρά  οικονοµικά  προβλήµατα  µε  την  κάλυψη  πρωτογενών

αναγκών  επιβίωσης,  τηρούµενου  του  Κανονισµού  Λειτουργίας  του  ελ  λόγω

Παντοπωλείου.

Τροφίµων για  τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούµενων παιδιών του  Παιδικού

Σταθµού Βουκολιών του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου, σύµφωνα µε την 5/2017 Απόφαση του

Ν.Π.∆.∆. Πλατανιά (Α∆Α: 9783ΟΚ64-ΓΕΒ )

Γάλατος για τους εργαζοµένους 

στο ∆ήµο, όπως περιγράφονται  στο υπ́ αριθµ:  422/13.01.2017  έγγραφο της

∆ιεύθυνσης ∆ιοκητικών Υπηρεσιών

στο Ν.Π.∆.∆., σύµφωνα µε την 5 /2017 Απόφαση του Ν.Π.∆.∆. Πλατανιά (Α∆Α:

9783Ο564-ΓΕΒ)

στην ΚΕ∆ΗΠ , σύµφωνα µε την 15 /2017 Απόφαση της ΚΕ∆ΗΠ  Πλατανιά (Α∆Α:

6ΒΟ7ΟΚ6Ο-Θ7Ν )

οι  ειδικότητες των οποίων τους καθιστούν δικαιούχους της παροχής σύµφωνα  µε  τις

κείµενες διατάξεις. 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

 



2. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Ά), ∆ηµόσιες Συµβάσεις

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών.

3. Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π.

(Φ.Ε.Κ. 43).

4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»

(Α’114) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.

5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2741/99 περί  «Ενιαίου  Φορέα Ελέγχου Τροφίµων

άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του  Υπουργείου  Ανάπτυξης και  λοιπές

διατάξεις», όπως ισχύει τροποποιηµένος. 

6. Τον Κώδικα Τροφίµων και ποτών, έτσι όπως ισχύει σήµερα (Κ.Τ.Π. ΦΕΚ 788/Β’/1987)

7. Τον Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 περί  µεταφοράς στο ∆ήµο της αρµοδιότητας

σίτισης των µαθητών & Π∆ 113/10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011 .

8. Την  53361/2-11-2006 κοινή  απόφαση  των Υφυπουργών Εσωτερικών  ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας που

δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1503 /  τεύχος Β́  11-10-06)

καθώς επίσης σύµφωνα και µε την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.

9. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3 του ΥΠΕΣ µε αριθµό πρωτοκόλλου 11543/26-3-2013,

σύµφωνα  µε  την  οποία  στις  12/12/12  (ΦΕΚ Α΄240)  δηµοσιεύθηκε  πράξη

Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και  η

οποία  στο  άρθρο  4  προβλέπει:"  1.  Η διαδικασία  ανάδειξης  προµηθευτών  -

χορηγητών,  για  προµήθειες:  α.  τροφίµων,  β.  λοιπών  αναλώσιµων  ειδών

παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και

δ. φαρµάκων και αναλώσιµων υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των
Ιδρυµάτων και  όλων των Νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται  εφεξής από

τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται  στο παρόν
καταργείται" 

10. το  υπ́ αριθµ:  20324/22-11-2016 έγγραφο  του  τµήµατος προµηθειών µε  θέµα:
Προµήθεια τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες  σίτισης των παιδιών

των  παιδικών  σταθµών  του  Ν.Π.∆.∆.  ∆ήµου  Πλατανιά  και  γάλακτος για  τους
εργαζοµένους  του  Ν.Π.∆.∆ , για διάστηµα 16 µηνών. 

11. την υπ. αριθµ. 01/2017 απόφαση του Προέδρου του Κοινωνικού παντοπωλείου του
∆ήµου Πλατανιά σύµφωνα µε την οποία οι  δικαιούχοι  αυτού ανέρχονται  σε 230

άτοµα µηνιαία.
12. Το υπ́  αριθµ: 452/13.01.2017 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζοµένων στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση  Ν. Χανίων µε  θέµα:  Παροχή γάλατος στο προσωπικό του  ∆ήµου
Πλατανιά

13. Τους προϋπολογισµούς (ή  προγραµµατισµούς)  έτους 2017 και  τις προβλέψεις

δεσµεύσεων  πιστώσεων στους προϋπολογισµούς (ή  προγραµµατισµούς)  έτους

2017 του  ∆ήµου  Πλατανιά  και του  Νοµικού  Προσώπου  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου  του

∆ήµου Πλατανιά, όπου  έχουν προβλεφθεί  οι  σχετικές πιστώσεις για την εν λόγω

προµήθεια.

14. α. Τις παρακάτω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (17REQ005767135 2017-02-06)

σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α.  του ∆ήµου Πλατανιά για το 2017 µε τις αντίστοιχες

προβλέψεις για έτος 2018   

ΠΑΥ Κ.Α. Περιγραφή 2017
Πρόβλεψη

2018

 



307 -

08/02/2017

15-6481.002 Προµήθεια ειδών για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου. Η 

ενιαία µελέτη ανέρχεται στο ύψος των 67.019,48 € για τον ∆ήµο και

τα Νοµικά του Πρόσωπα. Η πίστωση έτους 2017 ανέρχεται στο 

ποσό των 15.671,56 € και για το 2018 στο ποσό των 12.188,99€ για 

τον ∆ήµο και τον ΚΑ 15.6481.002 

15.671,56 12.188,99€

308 - 

08/02/2017

15-6063.001 Προµήθεια γάλακτος
1.812,50 1.364,00

309 - 

08/02/2017

20-6063.001 Προµήθεια γάλακτος. Η ενιαία µελέτη ανέρχεται στο ύψος των 

67.019,48 € για τον ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Η πίστωση 

έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό των 8.003,18 € και για το 2018 στο 

ποσό των 6.028,37 € για τον ∆ήµο και τον ΚΑ 20.6063.001 8.003,18 6.028,37 €

310 - 

08/02/2017

30-6063.001 Προµήθεια γάλακτος.Η ενιαία µελέτη ανέρχεται στο ύψος των 

67.019,48 € για τον ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Η πίστωση 

έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό των 1.171,79 € και για το 2018 στο 

ποσό των 623,62 € για τον ∆ήµο και τον ΚΑ 30.6063.001 1.171,79 623,62 €

Σύνολο:  26.659,03 20.204,98

15. την 38/ 2017  Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής περί  ψηφίσεως πιστώσεων

δαπάνης προµήθεια ειδών για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου και  του

γάλακτος των εργαζοµένων του ∆ήµου (Α∆Α:ΩΛΩΘΩΞ5-ΝΒΕ)
16. την υπ́  αρ.  5/ 2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου

∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας και

διάθεσης πίστωσης των αντίστοιχων ποσών (Α∆Α: 9783ΟΚ64-ΓΕΒ )για το 2017 µε τις

αντίστοιχες προβλέψεις για έτος 2018

ΠΑΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ ΝΙΑ ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2017 2018

Πρόταση

ανάληψης

υποχρέωσης

A-80 2/1/2017 ΚΑ 10-6481.002 «Προµήθεια

τροφίµων σίτισης

νηπίων 2017-2018 »

10.033,76 7743,98

Πρόταση

ανάληψης

υποχρέωσης

A-81 2/1/2017 10-6063.001 « Παροχές σε είδος

2017-2018»

803,02 623,62

17. Την υπ́  αρ.   15/ 2017 απόφαση του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της Κοινωφελούς

Επιχείρησης του  ∆ήµου  Πλατανιά  περί  έγκρισης  διενέργειας  προµήθειας  και

διάθεσης πίστωσης των αντίστοιχων ποσών (Α∆Α: 6ΒΟ7ΟΚ6Ο-Θ7Ν.)

α. Τις παρακάτω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α

για την Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕ.∆.Η.Π) ∆ήµου Πλατανιά για το 2017.

ΠΑΥ  Κ.Α. Περιγραφή  Ποσό

101 64.98.99.0000 ∆ιάφορα έξοδα ∆ραστηριοτήτων 535,35

β. Τις παρακάτω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α για την

Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕ.∆.Η.Π) ∆ήµου Πλατανιά για το 2018.

ΠΑΥ  Κ.Α. Περιγραφή  Ποσό

101 Προµήθεια  γάλακτος  για  τους 415,75

 



υπαλλήλους ΚΕ∆ΗΠ

18. τα παρακάτω CPV: 

Προµήθεια ειδών για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στον Παιδικό σταθµό και του 

κοινωνικού            παντοπωλείου : 15000000-8

Προµήθεια γάλακτος : 15511000-3

     

 Ο καταµερισµός  του  συνολικού  προϋπολογισµού  ανά  φορέα  προµήθειας  έχει  ως

ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 16

µήνες, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

13 ή 24%

Ι ∆ήµου Πλατανιά 46.864,01

ΙΙ Νοµικού  Προσώπου  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου  ∆ήµου  Πλατανιά

(Ν.Π.∆.∆.)

19.204,38 

ΙΙΙ Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Πλατανιά (Κ.Ε.∆.Η.Π.) 951,10 

ΣΥΝΟΛΟ:  67.019,49

Σε ότι αφορά τον παραπάνω προϋπολογισµό και τις πιστώσεις:

του  ∆ήµο Πλατανιά για το 2017 είναι  εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό αυτού  µε
κωδικούς: 

 Κ.Α.: 15-6481.002 µε εγγεγραµµένη πίστωση 15.671,56 € για το 2017 ενώ για το   2018
υπάρχει προβλεπόµενη πίστωση 12.188,99€

Κ.Α.:  15-6063.001 µε  εγγεγραµµένη πίστωση 1.812,50 € για  το 2017 ενώ για  το 2018
υπάρχει προβλεπόµενη πίστωση 1.364,00€

Κ.Α.:  20-6063.001 µε  εγγεγραµµένη πίστωση 8.003,18 € για  το 2017 ενώ για  το 2018
υπάρχει προβλεπόµενη πίστωση 6.028,37€
Κ.Α. 30-6063.001 µε εγγεγραµµένη πίστωση 1.171,79 € για το 2017 ενώ για το 2018 υπάρχει
προβλεπόµενη πίστωση 623,62€

    του  Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πλατανιά στον υπό σύνταξη προϋπολογισµό του ΝΠ∆∆  οικονοµικού

έτους 2017 προβλέπεται  πίστωση υπό 

ΚΑ 10-6481.002 «Προµήθεια τροφίµων σίτισης νηπίων 2017-2018» ποσού 10.033,76€ και
θα προβλεφθεί  πίστωση ύψους 7.743,98€ στον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισµού οικ. έτους

2018, µε τα οποία πρόκειται  να καλυφθούν οι  εν λόγω δαπάνες ενώ για την προµήθεια
γάλακτος για τους υπαλλήλους , 

ΚΑ 10-6063.001 «  Παροχές σε  είδος 2017-2018» ποσού  803,02€ και  θα  προβλεφθεί

πίστωση ύψους 623,62€ στον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισµού οικ. έτους 2018

της ΚΕ∆ΗΠ ∆ήµου Πλατανιά  για το 2017 είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό αυτού
µε κωδικούς:

Κ.Α.:  64.98.99.0000 µε  εγγεγραµµένη πίστωση 535,35€  για  το 2017 ενώ για  το 2018
υπάρχει προβλεπόµενη πίστωση 415,75€

 



Τα  ζητούµενα  προϊόντα  ταξινοµήθηκαν  κατά  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ σύµφωνα  µε  το  είδος  που

αφορούν και   κατά ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου  Πλατανιά, του

Ν.Π.∆.∆. αυτού και της ΚΕ∆ΗΠ.

Η  µελέτη  αναφέρεται  στην  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ,  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ,  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ και  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ για

καθεµία από τις κατηγορίες, όπως περιγράονται  παρακάτω.

Εν συνεχεία  παρουσιάζεται  ο προϋπολογισµός της κάθε κατηγορίας , χωρίς ΦΠΑ 13% ή

24% για 16 µήνες - αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης. Για την ορθότητα και

ακρίβεια της µελέτης και προκειµένου να καταστεί  δυνατός ο υπολογισµός των ποσοτήτων

της κάθε κατηγορίας - υποκατηγορίας ο υπολογισµός των δεκαέξι   µηνών τοποθετήθηκε

χρονολογικά  την 1/4/2017  και µέχρι την 31/07/2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:  ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του

Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Πλατανιά.

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2017: 958,05€ µε 13% ΦΠΑ

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2018: 742,04€ µε 13% ΦΠΑ

Σύνολο κατηγορίας 1:  1.504,50€ χωρίς ΦΠΑ

 1.700,09€ µε 13% ΦΠΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του  Ν.Π.∆.∆.  του  ∆ήµου

Πλατανιά.

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2017: 2.143,81€ µε 13% ΦΠΑ

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2018: 1.654,40€ µε 13% ΦΠΑ

Σύνολο κατηγορίας 2: 3.361,25 € χωρίς ΦΠΑ

3.798,21 € µε 13% ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3:  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του  Ν.Π.∆.∆. του
∆ήµου Πλατανιά  

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2017:  2.073,39 € µε 13% ΦΠΑ

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2018:  1.603,63€ µε 13% ΦΠΑ

Σύνολο κατηγορίας 3: 3.254,00 € χωρίς  ΦΠΑ

3.677,02€ µε 13% ΦΠΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Υποκατηγορία  4.1:  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του

Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Πλατανιά 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2017: 4.858,51 € µε 13% ή 24% ΦΠΑ

 



Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2018: 3.743,91 € µε 13% ή 24% ΦΠΑ

Σύνολο υποκατηγορίας 4.1: 7.433,91€ χωρίς  ΦΠΑ

8.602,42€ µε 13% ή 24%  ΦΠΑ

 

Υποκατηγορία 4.2:  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου

του ∆ήµου Πλατανιά

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2017:  15.671,55 € µε 13% ή 24% ΦΠΑ
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2018:  12.188,99 € µε 13% ή 24% ΦΠΑ

Σύνολο υποκατηγορίας 4.2: 24.361,60€ χωρίς 13% ή 24%  ΦΠΑ  

27.860,54  µε 13% ή 24%  ΦΠΑ  

 

Σύνολο  κατηγορίας 4 : 31.795,51 € χωρίς 13% ή 24%  ΦΠΑ  

36.462,96  µε 13% ή 24%  ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ 

Υποκατηγορία 5.1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τους εργαζοµένους του ∆ήµου Πλατανιά.  

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2017:  10.987,46 € µε 13%  ΦΠΑ
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2018:  8.015,99€  µε 13%  ΦΠΑ

Σύνολο υποκατηγορίας 5.1: 16.817,22€ χωρίς  ΦΠΑ  

19.003,46€  µε 13% ΦΠΑ

Υποκατηγορία 5.2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τους εργαζοµένους του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου 

Πλατανιά.  

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2017:   803,02 € µε 13%  ΦΠΑ

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2018:  623,62 €  µε 13%  ΦΠΑ

Σύνολο υποκατηγορίας 5.2: 1.262,52€ χωρίς  ΦΠΑ  

1.426,64 €  µε 13% ΦΠΑ

Υποκατηγορία  5.3 :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τους εργαζοµένους του  ΚΕ∆ΗΠ ∆ήµου

Πλατανιά.  

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2017: 535,35  € µε 13%  ΦΠΑ

 



Ενδεικτικός προϋπολογισµός 2018:  415,75 €  µε 13%  ΦΠΑ

Σύνολο υποκατηγορίας 5.3: 841,68 € χωρίς  ΦΠΑ  

951,10 €  µε 13% ΦΠΑ

Σύνολο  κατηγορίας 5 : 18.921,42 € χωρίς  ΦΠΑ  

21.381,19 µε 13%  ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του  Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Πλατανιά  

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

      

Η µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών αρτοποιείου και  ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες

σίτισης των φιλοξενούµενων παιδιών του Παιδικού Σταθµού Βουκολιών του Ν.Π.∆.∆. του

∆ήµου Πλατανιά για ένα έτος.

Για τα είδη και τις ζητούµενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη: α) Το άρθρο 15 του πρότυπου

Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Παιδικών   και  των  Βρεφονηπιακών Σταθµών  που  δηµοσιεύτηκε  στην  Εφηµερίδα  της

Κυβέρνησης (ΦΕΚ 497 /  τεύχος Β́  22-4-2002) καθώς επίσης και β) το πλήθος των παιδιών ,
κατά  µέσο  όρο σαράντα  (40),  που  φιλοξενούνται  κατ΄  έτος στον Παιδικό  Σταθµό.  Εν

συνεχεία υπολογίσθηκαν οι ανάγκες των ζητούµενων ειδών ανά µήνα και ακολούθως έγινε
αναγωγή για περίοδο 9 µηνών για το 2017 και εντός της ετήσιας σύµβασης προκειµένου να

εξαιρεθεί η περίοδος των θερινών διακοπών, των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.
- Του Κώδικα τροφίµων και ποτών όπως ισχύει σήµερα

Οι ενδεικτικές τιµές του τιµολογίου µελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιµών του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων -    h p:/ /e-prices.gr/search

Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 1.504,50€  χωρίς

Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 13% .

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Β1) Για το υπόλοιπο 2017

α/α Είδος
Μονάδα

Μέτρησης
Τιµή Μονάδας

(χωρίς  Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη 

1
ΑΡΤΟΣ, Μαύρο ή

πολύσπορο 1 ΚΙΛΟΥ
Κιλά 1.77 479 847,83€

Φ.Π.Α. 13% 110,22

Σύνολο: 958,05

Β2)  για το 2018 και µέχρι τη λήξη της σύµβασης:

 



α/α Είδος
Μονάδα

Μέτρησης
Τιµή  Μονάδας

(χωρίς Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη 

1 ΑΡΤΟΣ,  Μαύρο  ή

πολύσπορο 1 ΚΙΛΟΥ

Κιλά 1.77 371 656,67€

Φ.Π.Α. 13% 85,37

Σύνολο: 742,04

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης

 χωρίς ΦΠΑ:  1.504,50€

µε ΦΠΑ 13%:  1.700,09€

Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα είδη Αρτοπωλείου & Ζαχαροπλαστικής θα πρέπει  να είναι  άριστης ποιότητας. Ο

άρτος πρέπει  να είναι  χωριάτικος ή από µισό αλεύρι ολικής άλεσης και  µισό κοινό όλα Α΄
ποιότητας. Θα πρέπει  να παραδίδεται  3-4 ώρες µετά τον κλιβανισµό του δικαιολογηµένης

της νόµιµης µείωσης. Πρέπει  να είναι  καλά ψηµένος και  να έχει  την κανονική και  νόµιµη
υγρασία του. 

Η παράδοση από τον προµηθευτή να γίνεται µε το προϊόν µέσα σε χάρτινες σακούλες.
Τα είδη ζαχαροπλαστικής, να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ίδιας µέρας. Όλα

τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει  να είναι  σύµφωνα µε τον κώδικα τροφίµων και  ποτών
τις αγορανοµικές διατάξεις και  την Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι  συνθήκες στις

εγκαταστάσεις στις οποίες θα παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα µέσα µε τα
οποία θα µεταφέρονται, να είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία της Ε.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του

Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Πλατανιά  

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η µελέτη  αφορά  την  προµήθεια  ειδών  οπωροπωλείου   για  τις ανάγκες σίτισης των
φιλοξενούµενων  παιδιών  του  Παιδικού  Σταθµού  Βουκολιών  του  Ν.Π.∆.∆.  του  ∆ήµου

Πλατανιά για ένα έτος.
Για τα είδη και τις ζητούµενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη: α) Το άρθρο 15 του πρότυπου

Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Παιδικών   και  των  Βρεφονηπιακών Σταθµών  που  δηµοσιεύτηκε  στην  Εφηµερίδα  της

Κυβέρνησης (ΦΕΚ 497 /  τεύχος Β́  22-4-2002) καθώς επίσης και β) το πλήθος των παιδιών ,
κατά  µέσο  όρο σαράντα  (40),  που  φιλοξενούνται  κατ΄  έτος στον Παιδικό  Σταθµό.  Εν

συνεχεία υπολογίσθηκαν οι ανάγκες των ζητούµενων ειδών ανά µήνα και ακολούθως έγινε
αναγωγή για περίοδο 9 µηνών εντός της ετήσιας σύµβασης προκειµένου να εξαιρεθεί  η

περίοδος των θερινών διακοπών , των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.
- Του Κώδικα τροφίµων και ποτών όπως ισχύει σήµερα

 



Οι ενδεικτικές τιµές του τιµολογίου µελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιµών του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (h p:/ /e-prices.gr/search)

Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 3.361,25€   χωρίς

Φ.Π.Α. 13%    

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β1) Για το υπόλοιπο 2017

α/α Είδος
Μονάδα

Μέτρησης
Τιµή Μονάδας

(χωρίς Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη

1 Πατάτες κιλά 0,61 366 223.26

2 Κολοκύθια κιλά 1,28 51 65.28

3 Λεµόνια κιλά 1,62 45 72.90

4 Σκόρδα κιλά 5,10 3 15.30

5 Κρεµµύδια φρέσκα µατσάκι 0,44 40 17.60

6 Κρεµµύδια ξερά κιλά 0,65 31 20.15

7

Ματσικά  (µαϊντανός  -

άνιθος - δυόσµος)

τεµάχια 0,40

79 31.60

8 Σέλινο τεµάχιο 1,09 26 28.34

9 Φασολάκια κιλά 3,03 34 103.02

10 Καρότα κιλά 0,59 62 36.58

11 Μαρούλια τεµάχια 0,46 34 15.64

12 Πιπεριές µεγάλες κιλά 1,88 11 20.68

13 Ντοµάτες κιλά 1,50 113 169.50

14 Αγγούρια κιλά 0,91 56 50.96

15 Λάχανο κιλά 0,77 31 23.87

16 Σπανάκι κιλά 1,97 68 133.96

17 Φρούτα εποχής κιλά 2,21 338 746.98

18 Πορτοκάλια κιλά 0,63 180 113.40

19 Μελιτζάνες κιλά 1,36 6 8.16

Σύνολο Χωρίς 1.897,18€

ΦΠΑ 13% 246,63

Σύνολο µε ΦΠΑ: 2.143,81€
 

Β2) για το 2018 και µέχρι τη λήξη της σύµβασης 

α/α Είδος
Μονάδα

Μέτρησης

Τιµή Μονάδας

(Με Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη

1 Πατάτες κιλά 0,61 284 173.24

2 Κολοκύθια κιλά 1,28 39 49.92

3 Λεµόνια κιλά 1,62 35 56.70

4 Σκόρδα κιλά 5,10 2 10,20

5 Κρεµµύδια φρέσκα µατσάκι 1,50 30 13.20

6 Κρεµµύδια ξερά κιλά 0,65 24 15.60

7

Ματσικά  (µαιντανός-

άνιθος-δύοσµος)

τεµάχια 0,40

61 24.40

8 Σέλινο τεµάχιο 1,09 19 20.71

9 Φασολάκια κιλά 3,03 26 78.78

10 Καρότα κιλά 0,59 48 28.32

11 Μαρούλια τεµάχια 0,46 26 11.96

12 Πιπεριές µεγάλες κιλά 1,88 9 16.92

13 Ντοµάτες κιλά 1,50 87 130.50

14 Αγγούρια κιλά 0,91 44 40.04

15 Λάχανο κιλά 0,77 24 18.48

16 Σπανάκι κιλά 1,97 52 102.44

17 Φρούτα εποχής κιλά 2,21 262 579.02

 



18 Πορτοκάλια κιλά 0,63 140 88.20

19 Μελιτζάνες Κιλά 1,36 4 5.40

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 1.464,07€

ΦΠΑ 13% 190,33

Σύνολο µε ΦΠΑ 1.654,40
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ  

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης

χωρίς  ΦΠΑ:   3.361.25 €

µε ΦΠΑ 13% : 3.798,21€

Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα χορηγούµενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, πρόσφατης συλλογής,

ακέραια  υγιή  και  ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντοµα ή άλλα παράσιτα  και
ασθένειες χωρίς µώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζηµιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι

καθαρά απαλλαγµένα από χώµα και ορατά ίχνη λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Να έχουν
ωριµότητα που να επιτρέπει αντοχή σε µεταφορά και µεταχείριση και  να ανταποκρίνονται

στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και  των
οργανοληπτικών  τους  χαρακτήρων.  Να  διατίθενται  κατά  είδος  και  ποιότητα,  χωρίς

αναµείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη
από το επιτρεπόµενο όριο και  θα  παραδίδονται  σύµφωνα  µε  τις εκάστοτε  ισχύουσες

αγορανοµικές διατάξεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ του  Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Πλατανιά

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

      

Η µελέτη  αφορά  την  προµήθεια  ειδών  κρεοπωλείου   για  τις  ανάγκες  σίτισης  των

φιλοξενούµενων  παιδιών  του  Παιδικού  Σταθµού  Βουκολιών  του  Ν.Π.∆.∆.  του  ∆ήµου

Πλατανιά για 16 µήνες.

Για τα είδη και τις ζητούµενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη: α) Το άρθρο 15 του πρότυπου

Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Παιδικών   και  των  Βρεφονηπιακών Σταθµών που  δηµοσιεύτηκε  στην  Εφηµερίδα  της

Κυβέρνησης (ΦΕΚ 497 /  τεύχος Β́  22-4-2002) καθώς επίσης και  β) το πλήθος των παιδιών,

κατά µέσο όρο  σαράντα  (40), που φιλοξενούνται  κατ΄ έτος στον Παιδικό Σταθµό. Εν

συνεχεία υπολογίσθηκαν οι ανάγκες των ζητούµενων ειδών ανά µήνα και ακολούθως έγινε

αναγωγή για περίοδο 14 µηνών εντός της ετήσιας σύµβασης προκειµένου να εξαιρεθεί  η

περίοδος των θερινών διακοπών, των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.
- Του Κώδικα τροφίµων και ποτών όπως ισχύει σήµερα

Οι ενδεικτικές τιµές του τιµολογίου µελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιµών του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων   -     (h p:/ /e-prices.gr/search)

Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει  προϋπολογιστεί  στο ποσό των 3.254,00€ χωρίς
Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 13%   

 



Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β1) για το υπόλοιπο 2017

α/α Είδος
Μονάδα

Μέτρησης

Τιµή  Μονάδας

(χωρίς Φ.Π.Α)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη 

1 Μοσχάρι α/ο νωπό Κιλά 8,97 62 556.14€

2 Κιµάς µόσχου Κιλά 8,97 96 861.12€

3 Κοτόπουλο νωπό εγχώριο Κιλά 4,64 90 417.60€

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 1.834,86€

ΦΠΑ 13% 238,53

Σύνολο µε Φ.Π.Α. 13% 2.073,39
                                                                                                                               

Β2)  για το 2018 και µέχρι τη λήξη της σύµβασης 

α/α Είδος Μονάδα
Μέτρησης

Τιµή  Μονάδας
(χωρίς Φ.Π.Α.)

Ποσότητα Συνολική ∆απάνη 

1 Μοσχάρι α/ο νωπό Κιλά 8,97 48 430.56€

2 Κιµάς µόσχου Κιλά 8,97 74 663.78€

3 Κοτόπουλο νωπό εγχώριο Κιλά 4,64 70 324.80€

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  1.419,14€

ΦΠΑ 13% 184,49

Σύνολο µε Φ.Π.Α. 13% 1.603,63
                                                                                                                    

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ  

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης 

χωρίς ΦΠΑ : 3.254,00€

µε ΦΠΑ 13%: 3.677,02€

Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα και να έχει

υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόµενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού-
Υγειονοµικού ελέγχου.

Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική
κατάσταση.

Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα, δεν πρέπει  να παρουσιάζει
θερµοκρασία ανώτερη των + 7ο C οξύτητα (ΡΗ) µεγαλύτερη του 6,1 και  µικρότερη

του 5,6 και αλλοίωση του χρώµατος της οσµής και της σύστασης
Ο προµηθευτής  υποχρεούται  να  προµηθεύει  κρέας,  ποσότητα  και  ποιότητα

σύµφωνα µε την παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει  τις ποσότητες κρέατος κατά
κατηγορία  και  ποιότητα,  τόσο  στο  δελτίο  αποστολής όσο  και  στο  αντίστοιχο

τιµολόγιο
Η µεταφορά του κρέατος προς τον φορέα, θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και µε

µεταφορικά µέσα, εφοδιασµένα µε σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας
Τα  προσφερόµενα είδη  πρέπει  να  είναι  σύµφωνα  µε  τους όρους του  Κώδικα

Τροφίµων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις

 



Τα  νωπά  κρέατα  θα  παραδίδονται  σύµφωνα  µε  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  Κοινοτικές,

Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.

Το κρέας θα είναι από ποντίκι ή σπάλα χωρίς κόκαλο και ο κιµάς θα είναι από σπάλα.

Το  χοιρινό  και  ο  κιµάς θα είναι  από νωπό µπούτι  πρώτης ποιότητας, εγχώριο (µε µπλε

σφραγίδα) χωρίς αρρώστιες, από εγκεκριµένα σφαγεία.

Τα κοτόπουλα θα είναι  εγχώριας παραγωγής, νωπά, καλά ανεπτυγµένα, χωρίς κεφάλι  και

άκρα, τύπου 65% (χωρίς εντόσθια), καθαρισµένα καλά και  µε βάρος ενός και  µισού κιλού

περίπου, προσφάτου σφαγής (θα αναγράφεται ηµεροµηνία σφαγής και ηµεροµηνία λήξης)

και µε ένδειξη προέλευσης.

Επί  των παραπάνω κρεάτων κατά την παράδοση θα φέρεται  υποχρεωτικά η σφραγίδα

προέλευσης καθώς και οι προβλεπόµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδείξεις.

Επίσης τα κρέατα και τα πουλερικά θα πρέπει:

Να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας ή ατυχήµατος.

Να έχουν υποστεί πλήρη αφαίµαξη και τέλειο ξεπουπούλιασµα.

Να είναι  αρίστης υγιεινής καταστάσεως και  απαλλαγµένα αλλοιώσεων, κακώσεων

και εκδορών.

Να  µην  αναδύουν  φαινόµενα  σήψεως,  να  είναι  καλά  συντηρηµένα  και

απαλλαγµένα υγρασίας, αλλιώς σε  περίπτωση αυξηµένης υγρασίας λόγω κακής

αποστραγγίσεως, θα αφαιρείται από το βάρος τους ποσοστό 5%.

Τα  νωπά  κρέατα  θα  παραδίδονται  σύµφωνα  µε  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  Κοινοτικές,

Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις 

Όλα τα ως άνω κρέατα και  πουλερικά θα πρέπει  να προέρχονται  από ζώα τα οποία έχουν
υποβληθεί  σε υγειονοµική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και  τα οποία µετά την επιθεώρηση

αυτή, κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή.
Τα παραδιδόµενα νωπά κρέατα και πουλερικά θα προέρχονται από εγκεκριµένα σφαγεία.

Ο τεµαχισµός  του  νωπού  κρέατος  πρέπει  να  γίνεται  απαραίτητα  από  εγκεκριµένες
εγκαταστάσεις τεµαχισµού και  να φέρει  τις απαραίτητες σηµάνσεις (σφραγίδα, αριθµός

εγκατάστασης τεµαχισµού).
Η όλη εγκατάσταση πρέπει  να λειτουργεί  κάτω από συνθήκες που απαιτεί  η εφαρµογή

συστήµατος HACCP.
Τα  κρέατα  και  πουλερικά  θα  πρέπει  να  µεταφέρονται  µε  αυτοκίνητα  -  ψυγεία

αυτοδύναµου ψύξεως εφοδιασµένα  µε  ειδική άδεια  που εκδίδεται  από την αρµόδια
Κτηνιατρική  Υπηρεσία  και  αναθεωρείται  περιοδικά,  και  θα  παραδίδονται  από  τον

προµηθευτή στους παιδικούς σταθµούς.

Κρέας µόσχου νωπό Α΄ ποιότητας άνευ οστού. Μπούτι αυτοτελές τεµάχιο κατά προτίµηση

εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης  U2. Τα

κρέατα θα πρέπει  να προέρχονται  από µικρά και  υγιή ζώα (ηλικίας µικρότερης των 18

µηνών),  από  εγκεκριµένα  σφαγεία  και  θα  φέρουν  τις απαιτούµενες σηµάνσεις  όπως

προβλέπεται  από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και  Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Τα

κρέατα θα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.

Κρέας χοιρινό νωπό Α΄ ποιότητας άνευ οστού. Μπούτι αυτοτελές τεµάχιο κατά προτίµηση

εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.. Το νωπό κρέας  να είναι  πρώτης

ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται  σε καλή θρεπτική κατάσταση

άσπρου χρώµατος, χωρίς λίπος, οσµή και  αίµατα, η ποσότητά του θα ανήκει  στο ίδιο ζώο

και  όχι  από  κοµµάτια  διαφόρων  ζώων.  Τα  κρέατα  θα  πρέπει  να  προέρχονται  από

εγκεκριµένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούµενες σηµάνσεις όπως προβλέπεται από τις

ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται

µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.

Κιµάς µόσχου:  Από κρέας µόσχου Α΄ ποιότητας άνευ οστού, κατά προτίµηση εγχώριας

παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης  U2. Τα κρέατα θα

πρέπει  να προέρχονται  από µικρά και  υγιή ζώα (ηλικίας µικρότερης των 18 µηνών), από

 



εγκεκριµένα  σφαγεία  και  σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές,  Κτηνιατρικές  και

Υγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Τα  κρέατα  θα  συνοδεύονται  µε  τα  κατάλληλα  πιστοποιητικά

κτηνιατρικής επιθεώρησης.

Σύµφωνα µε το Π.∆. 410/94 ο τεµαχισµός και  η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει

απαραίτητα  να  γίνεται  από  εγκεκριµένες εγκαταστάσεις τεµαχισµού  και  να  φέρει  τις

απαραίτητες σηµάνσεις (σφραγίδα και αριθµό έγκρισης εγκατάστασης τεµαχισµού.

Κοτόπουλα νωπά: Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι ΤΥΠΟΥ 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1300

γρ. περίπου. Τα κοτόπουλα θα είναι  εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης Ε.Ε., θα είναι

πρώτης ποιότητας,  ανέπαφα,  λαµβανοµένης  υπόψη  της παρουσίασης,  καθαρά  χωρίς

κανένα ορατό ξένο σώµα, ακαθαρσία ή αίµα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσµή, χωρίς ορατές

κηλίδες αίµατος εκτός από όσες είναι  µικρού µεγέθους και  διακριτικές, χωρίς εξέχοντα

σπασµένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς µώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούµενης κατάψυξης. Θα

πρέπει επίσης να υπάρχει  ένα λεπτό και  κανονικό στρώµα λίπους στο στήθος, στην πλάτη

και  στους µηρούς (σχετ. Κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91 άρθρο 6 και  Π.∆. 291/96). Τα εν λόγω

χορηγούµενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει  να προέρχονται  από πτηνοσφαγείο που έχει

αριθµό έγκρισης από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και  να φέρουν απαραίτητα την

σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, µε ηµεροµηνία λήξεως του προϊόντος. Η

ηµεροµηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει  να είναι  τέτοια ώστε το προϊόν να λήγει  4

ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παράδοσης. Κάθε παραδιδόµενη παρτίδα θα συνοδεύεται

από  πιστοποιητικό  ανάλυσης  καθώς  επίσης  και  µε  τα  κατάλληλα  πιστοποιητικά

κτηνιατρικής  επιθεώρησης.  Η  µεταφορά  των  προϊόντων  θα  γίνεται  µε  καθαρά  και

απολυµασµένα αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Ο

προµηθευτής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  ύπαρξης  και  ορθής  λειτουργίας
συστήµατος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και

εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και  διακίνησης)  από διαπιστευµένο
φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι  παραγωγός, πρέπει  να

προσκοµίσει  πιστοποιητικό  ύπαρξης  και  ορθής  λειτουργίας  συστήµατος  HACCP του
παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆.203/98 του HACCPκαι τις 
Οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.1 : ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του  Ν.Π.∆.∆. του

∆ήµου Πλατανιά  

Α)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η µελέτη  αφορά  την  προµήθεια  ειδών  παντοπωλείου  για  τις  ανάγκες  σίτισης  των

φιλοξενούµενων  παιδιών  του  Παιδικού  Σταθµού  Βουκολιών  του  Ν.Π.∆.∆.  του  ∆ήµου

Πλατανιά για ένα έτος.

Για τα είδη και τις ζητούµενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη: α) Το άρθρο 15 του πρότυπου

Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Παιδικών   και  των  Βρεφονηπιακών Σταθµών που  δηµοσιεύτηκε  στην  Εφηµερίδα  της

Κυβέρνησης (ΦΕΚ 497/τεύχος Β́  22-4-2002) καθώς επίσης και  β) το πλήθος των παιδιών ,

κατά  µέσο όρο  σαράντα (40),  που  φιλοξενούνται  κατ΄  έτος στον Παιδικό Σταθµό. Εν

συνεχεία υπολογίσθηκαν οι ανάγκες των ζητούµενων ειδών ανά µήνα και ακολούθως έγινε

αναγωγή για περίοδο 9 µηνών για το 2017 και  7 µήνες για το 2018 εντός της ετήσιας

σύµβασης  προκειµένου  να  εξαιρεθεί  η  περίοδος  των  θερινών  διακοπών  ,  των

Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
- Του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.

- Του Κώδικα τροφίµων και ποτών όπως ισχύει σήµερα

 



Οι ενδεικτικές τιµές του τιµολογίου µελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιµών του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων   h p:/ /e-prices.gr/search

Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει  προϋπολογιστεί  στο ποσό των 7.433,91€ χωρίς

Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 13% ή 24% 

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Β1  για το υπόλοιπο 2017 

1. για προϊόντα που υπόκεινται σε 13%

α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης
Τιµή Μονάδας

(χωρίς Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη €

1 Γάλα συµπυκνωµένο τύπου

εβαπορέ

Τεµάχιο 0,90 197 137.70

2 Αυγά νωπά 6αδα 1,46 56 81.76  

3 Αλεύρι τύπου φαρίνα Τεµάχιο 500 γρ 0,65 32 20.80  

4 Αλεύρι Τεµάχιο 1 κιλού 1,15 14 16.10

5 Φακές  Συσκευασία 500 γρ 1,15 56 64.40

6 Φασόλια ξερά µέτρια Συσκευασία 500 γρ 1,42 56 79.52

7 Ρεβίθια Συσκευασία 500  γρ 1,33 56 74.48

8 Ρύζι νυχάκι Τεµάχιο 500 γρ 0,84 95 79.80

9 Ζυµαρικά  τύπου

µακαρονάκι κοφτό

Τεµάχιο  500 γρ 1,00 68 68.00

10 Ζυµαρικά τύπου κριθαράκι,

µέτριο

Τεµάχιο 500 γρ 1,00 68 68.00

11 Ανάµεικτα  λαχανικά

κατεψυγµένα

Τεµάχιο 1 κιλό 2,12 34 72.08

12 Τυρί Γραβιέρα Κιλό 10,62 51 541.62

13 Τυρί µυζήθρα Κιλό 6,19 34 210.46

14 Τυρί Τοστ Κιλό 7,52 34 255.68

15 Νερό εµφιαλωµένο εξαδα 1,5 λίτρων 1,86 45 83.70

16 Γιαούρτι χύµα 10% κιλό 3,45 31 106.95

17 Μέλι Θυµαρίσιο τεµάχιο 450 γρ 5,75 34 195.50

18 Καλαµπόκι κατ τεµάχιο 1 κιλό 2,60 7 18.20

19 Αρακάς κατεψυγ τεµάχιο 1 κιλό 2,83 24 67.92

20 Φασολάκια  χάντρες

κατεψυγµένες

Συσκευασία 1000 γρ 2,92 45 131.40

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 2.413,67

ΦΠΑ 13% 313,78

ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 2.727,45

2. για είδη παντοπωλείου για τα οποία δίδεται ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης λιανικής 
τιµή µε ΦΠΑ 13%

α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης
Τιµή Μονάδας

(χωρίς Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη €

1 Ελαιόλαδο Τεµάχιο 5 λίτρων 23,89 14 334.46

2 Βακαλάος βραστός κατ Κιλό 4,29 96 411.84

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 746,30

ΦΠΑ 13% 97,02

ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 843,32€

 



3.      για προϊόντα που υπόκεινται σε 24 % ΦΠΑ

α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης
Τιµή Μονάδας

(χωρίς Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη €

1 Μαργαρίνη τύπου  So  Τεµάχιο 500 γρ 3,20 113 361.60  

2 Μαργαρίνη τύπου  φυτίνη Τεµάχιο 800 γρ 4,03 14 56.42 

3 Φρυγανιές σίτου Τεµάχιο 250 γρ 1,00 7 7,00

4 Αλάτι Τεµάχιο 1000 γρ 2,00 9 18.00

5 Baking Powder Συσκευασία  των  3

φακ

0,33 9 2.97

6 Ζάχαρη Τεµάχιο  1 κιλού 1,13 34 38.42

7 Ζύµη Κουρού Τεµάχιο 4,23 11 46.53

8 Σουσάµι Τεµάχιο 100 γρ 1,02 8 8.16

9 Άνθος Αραβόσιτου Τεµάχιο 1,63 45 73.35

10 ∆ηµητριακά  τύπου

Cheerios

Τεµάχιο 2,52 51 128.52

11 Μαρµελάδα Τεµάχιο 370 γρ 0,97 34 32.98

12 Ντοµατάκια  κονσ

αποφλοιωµένα

Τεµάχια 400 γρ 0,65 90 58.50

13 Ψωµί τοστ Τεµάχιο 2,36 63 148.68

14 Πιπέρι Τεµάχιο 100 γρ 1,60 8 12.8

15 Κύµινο Τεµάχιο 50 γρ 0,46 4 1.84

16 Σόδα Τεµάχιο 100 γρ 0,25 8 2.00

17 Αµµωνία Τεµάχιο 50 γρ 0,18 8 1.44

18 Κανέλλα (ξύλο) Τεµάχιο 50 γρ 0,45 8 3.60

19 Μοσχοκάρυδο (ολόκληρο) Τεµάχιο 50 γρ 0,72 3 2.16

20 Βανίλιες Κουτί (42 φιαλίδια) 2,8 8 22.40

21 Κακάο τεµ 1,06 8 5,30  

22 Άχνη  ζάχαρη  συσκ.  400

γραµ.

Τεµάχιο 0,73 4 2.92

23 Ξύδι συσκ. 350 ml τεµάχιο 0,97 3 2.91

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 1.038,50

ΦΠΑ 24% 294,24

ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 1.287,74€

Β2.  για το 2018 και µέχρι τη λήξη της σύµβασης 

1. για προϊόντα που υπόκεινται σε 13 % ΦΠΑ

α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης

Τιµή

Μονάδας

(χωρίς Φ.Π.Α.)

Ποσότητα Συνολική ∆απάνη €

1 Γάλα συµπυκνωµένο τύπου

εβαπορέ

Τεµάχιο 0,90 153 137.70

2 Αυγά νωπά 6αδα 1,46 44 64.24

3 Αλεύρι τύπου φαρίνα Τεµάχιο 500 γρ 0,65 24 15.60

4 Αλεύρι Τεµάχιο 1 κιλού 1,15 11 12.65

5 Φακές  Συσκευασία 500 γρ 1,15 44 50.60

6 Φασόλια ξερά µέτρια Συσκευασία 500 γρ 1,42 44 62.48

7 Ρεβίθια Συσκευασία 500  γρ 1,33 44 58.52

8 Ρύζι νυχάκι Τεµάχιο 500 γρ 0,84 73 61.32

9 Ζυµαρικά  τύπου

µακαρονάκι κοφτό

Τεµάχιο  500 γρ 1,00 52 52.00

10 Ζυµαρικά τύπου κριθαράκι,

µέτριο

Τεµάχιο 500 γρ 1,00 52 52.00

 



11 Ανάµεικτα  λαχανικά

κατεψυγµένα

Τεµάχιο 1 κιλό 2,12 26 55.12

12 Τυρί Γραβιέρα Κιλό 10,62 39 414.18

13 Τυρί µυζήθρα Κιλό 6,19 26 160.94

14 Τυρί Τοστ Κιλό 7,52 26 195.52

15 Νερό εµφιαλωµένο εξαδα 1,5 λίτρων 1,86 35 65.10

16 Γιαούρτι χύµα 10% κιλό 3,45 24 82.80

17 Μέλι Θυµαρίσιο τεµάχιο 450 γρ 5,75 26 149.50

18 Καλαµπόκι κατ τεµάχιο 1 κιλό 2,60 5 13.00

19 Αρακάς κατεψυγ τεµάχιο 1 κιλό 2,83 18 50.94

20 Φασολάκια  χάντρες

κατεψυγµένες

Συσκευασία 1000 γρ 2,92 35 102.20

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 1.856,41

ΦΠΑ 13% 241,33

ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 2.097,74

2. για είδη παντοπωλείου για τα οποία δίδεται  ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης λιανικής

τιµή µε ΦΠΑ 13%

α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης
Τιµή Μονάδας

(χωρίς Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη €

1 Ελαιόλαδο Τεµάχιο 5 λίτρων 23,89 11 262,79

2 Βακαλάος βραστός κατ Κιλό 4,29 74 317,46

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 580,25

ΦΠΑ 13% 75,43

ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 655,68

3.      για προϊόντα που υπόκεινται σε 24 % ΦΠΑ

α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης
Τιµή Μονάδας

(χωρίς Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη €

1 Μαργαρίνη τύπου  So  Τεµάχιο 500 γρ 3,20 87 278.40

2 Μαργαρίνη  τύπου

φυτίνη

Τεµάχιο 800 γρ 4,03 11 44.33

3 Φρυγανιές σίτου Τεµάχιο 250 γρ 1,00 5 5.00

4 Αλάτι Τεµάχιο 1000 γρ 2,00 6 12.00

5 Baking Powder Συσκευασία των 3 φακ 0,33 6 1.98

6 Ζάχαρη Τεµάχιο  1 κιλού 1,13 26 29.38

7 Ζύµη Κουρού Τεµάχιο 4,23 9 38.07

8 Σουσάµι Τεµάχιο 100 γρ 1,02 6 6.12

9 Άνθος Αραβόσιτου Τεµάχιο 1,63 35 57.05

10 ∆ηµητριακά  τύπου

Cheerios

Τεµάχιο 2,52 39 98.28

11 Μαρµελάδα Τεµάχιο 370 γρ 0,97 26 25.22

12 Ντοµατάκια  κονσ

αποφλοιωµένα

Τεµάχια 400 γρ 0,65 70 45.50

13 Ψωµί τοστ Τεµάχιο 2,36 49 115.64

14 Πιπέρι Τεµάχιο 100 γρ 1,60 6 9.60

15 Κύµινο Τεµάχιο 50 γρ 0,46 3 1.38

16 Σόδα Τεµάχιο 100 γρ 0,25 6 1,50

17 Αµµωνία Τεµάχιο 50 γρ 0,18 6 1,08

18 Κανέλλα (ξύλο) Τεµάχιο 50 γρ 0,45 6 2,70

 



19 Μοσχοκάρυδο

(ολόκληρο)

Τεµάχιο 50 γρ 0,72 2 1,44

20 Βανίλιες Κουτί (42 φιαλίδια) 2,8 6 16,80

21 Κακάο τεµ 1,06 3 3,18

22 Άχνη  ζάχαρη  συσκ.  400

γραµ.

Τεµάχιο 0,73 3 2,19

23 Ξύδι συσκ. 350 ml τεµάχιο 0,97 2 1,94

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 798,78

ΦΠΑ24% 191,71

ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 990,49

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4.1 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ  

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβαση χωρίς ΦΠΑ 13 ή 24%:

7.433,91€

µε ΦΠΑ 13 ή 24%: 8.602,42€

Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα  τα  είδη  παντοπωλείου  πρέπει  να  είναι  άριστης ποιότητας και  σύµφωνα  µε  την

δεδοµένη παραγγελία του κάθε σταθµού. Η συσκευασία να φέρει  στα ελληνικά ενδείξεις,
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήµανσης. Τα χορηγούµενα είδη θα

είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η µεταφορά τους θα γίνεται
µε µεταφορικά µέσα καθαρά και απολυµασµένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι

σύµφωνα  µε  τους  όρους  που  αναφέρονται  στον  Κώδικα  Τροφίµων  και  Ποτών  και
Αντικειµένων  κοινής  χρήσης  τις  ισχύουσες  κτηνιατρικές,  υγειονοµικές  και  κοινοτικές

διατάξεις καθώς και τους Κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων.

Γάλα  συµπυκνωµένο  τύπου  εβαπορέ: Είναι  το  γάλα  του  οποίου  η  κατά  βάρος
περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι  τουλάχιστον 7,5 και  σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος

τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει  ότι  αναφέρεται  στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και  να πληροί  τις

ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται  σε συσκευασία καθαρού

βάρους 410 γρ. σε µεταλλικά κυτία και µε εύκολο άνοιγµα (easy open).
Μαργαρίνη τύπου  Sof  και  φυτίνη: Θα διατίθεται  σε  κεσέ  ή πακέτο (λιπαρή ύλη για
επάλειψη 70%), να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και
Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και  τις ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να
µην  περιέχει  συντηρητικά  και  η  περιεκτικότητα  της  σε  trans λιπαρά  δεν  πρέπει  να
υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 250 γρ  και
800 γρ αντίστοιχα.
Φρυγανιές σίτου:  Άριστης ποιότητας από σίτου, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική

αεροστεγή συσκευασία των 250 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και  εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός

ψυγείου. Αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης.
Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο ΕΧΤRA (0,3%-0,8%) µε οξύτητα όχι  µεγαλύτερη από 0,8%.

Οι  φυσικές και  χηµικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι  σύµφωνα µε τους όρους του
Κώδικα  Τροφίµων  και  Ποτών και  Αντικειµένων κοινής χρήσεως και  µε  τις  ισχύουσες

Κοινοτικές  και  Υγειονοµικές  ∆ιατάξεις  καθώς  και  τους  κανονισµούς  του  Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε συσκευασία πέντε (5)

λίτρων.  Ο προµηθευτής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  ύπαρξης  και  ορθής

λειτουργίας συστήµατος  HACCP (αρ.  487/21-9-2000 ΚΥΑ) για  τους χώρους παραγωγής,

επεξεργασίας και  εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και  διακίνησης) από

διαπιστευµένο  φορέα  πιστοποίησης.  Σε  περίπτωση  που  ο  προµηθευτής  δεν  είναι

 



παραγωγός,  πρέπει  να  προσκοµίσει  πιστοποιητικό  ύπαρξης  και  ορθής  λειτουργίας

συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.

Αυγά νωπά: Τα αυγά θα είναι  ακέραια και  καθαρά, ωοσκοπηµένα Α΄ κατηγορίας µε τις

απαραίτητες σηµάνσεις  βάσει  των  κείµενων  διατάξεων,  βάρους 53-63  γρ.  κατηγορία

medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται µε ζύγιση ορισµένου αριθµού αυγών κατ’

εκτίµηση  από  την  επιτροπή  παραλαβής.  Τα  αυγά  θα  είναι   συσκευασµένα  από  το

ωοσκοπικό  κέντρο  σε  καθαρές προθήκες µε  ατοµικά  χωρίσµατα,  µε  τις  απαραίτητες

ενδείξεις  (αρ.  Ωοσκοπικού  κέντρου,  κατηγορία  αυγού  Α΄,  ηµεροµηνία  παραγωγής,

ηµεροµηνία λήξης κ.λ.π.), σε συσκευασία 6 τεµαχίων 

Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,

105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη

των 500 γρ.

Αλεύρι: Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και  µόνο το προϊόν

της άλεσης υγιούς σίτου βιοµηχανικά καθαρισµένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία.

Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π.

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.

Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.

Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτµιση του θαλασσινού νερού στις

αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει  να έχει

λευκό χρώµα και  το υδατικό του διάλυµα να εµφανίζει  ελαφριά µόνο θολερότητα και  να

πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές

∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 750 γρ.

Μπέικιν  πάουντερ,  άνθος  αραβοσίτου  (βανίλια  ή  κακάο),  ζελέ,  κρέµα  καραµελέ,
βανίλιες, σόδα,  κακάο, κορν φλάουρ, σιµιγδάλι  χοντρό, σουσάµι:  Θα διατίθενται  στη

συσκευασία που αναγράφεται  στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Να πληρούν τους όρους
του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.

Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.

Όσπρια: Το προϊόν να είναι  Α΄ ποιότητας (φασόλια ξερά µέτρια, φακές ψιλές και  ρεβίθια)
και  να πληροί  τους όρους που αναφέρονται  στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και  τις ισχύουσες

Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.
Ρύζι  τύπου νυχάκι: Τo ρύζι  να είναι  ελληνικής προέλευσης. Να είναι  απολύτως καθαρό,

απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζει  οποιαδήποτε οσµή και  αλλοίωση.
Επί  της  συσκευασίας  να  αναγράφονται  οι  εξής  ενδείξεις:  α)ελληνικής  προέλευσης

β)ποιότητα Α. Η συσκευασία να είναι των 500 γραµµαρίων
Ζυµαρικά: Ζυµαρικά τύπου µακαρονάκι κοφτό και κριθαράκι, µέτριο. Τα ζυµαρικά θα είναι

παρασκευασµένα  από  σιµιγδάλι  πλούσιο  σε  γλουτένη  ή  άλευρο  ολικής  άλεσης

µακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύµη, ξηραινόµενα εντός ειδικών θαλάµων

µε ελαφρά θέρµανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιµο, να είναι  σύµφωνα µε τους όρους του

άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές

∆ιατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ.

Ζύµη τύπου κουρού: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η  µεταφορά θα γίνεται µε αυτοκίνητα

ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται  η

θερµοκρασία  µεταφοράς του  προϊόντος.  Τα  αυτοκίνητα  ψυγεία  θα  είναι  καθαρά  και

απολυµασµένα  σύµφωνα  µε  τις  εκάστοτε  Υγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Θα  διατίθεται  σε

συσκευασία των 450 γρ.

Ανάµεικτα λαχανικά κατεψυγµένα, καλαµπόκι  κατεψυγµένο, αρακάς κατεψυγµένος:  Τα

προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι  καθαρισµένα, κατά προτίµηση εγχώριας

παραγωγής ή  προέλευσης Ε.Ε.  Α΄  ποιότητας,  συσκευασµένα,  όπου  θα  αναγράφεται  η

ηµεροµηνία καταψύξεως και  λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα και  θα

πληρούν  τους  όρους  και   προδιαγραφές  των  κείµενων  διατάξεων  περί  εµπορίας

κατεψυγµένων  λαχανικών  αποκλειόµενης  απολύτως  της  προµήθειας  κατεψυγµένων

 



λαχανικών  κατώτερης  ποιότητας  της  πρώτης.  Σε  ότι  αφορά  την  συσκευασία  θα

παραδίδονται  σε  συσκευασία  του  1  Kg.  Ο  προµηθευτής  θα  πρέπει  να  διαθέτει

πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ)

για  τους  χώρους  παραγωγής,  επεξεργασίας  και  εµπορίας  των  χορηγούµενων  ειδών

(αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που

ο προµηθευτής δεν είναι  παραγωγός, πρέπει  να προσκοµίσει  πιστοποιητικό ύπαρξης και

ορθής  λειτουργίας  συστήµατος  HACCP του  παραγωγού  από  διαπιστευµένο  φορέα

πιστοποίησης.

Τυροκοµικά προϊόντα: (Τυρί γραβιέρα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας (τυρί  τοστ)

ή Ε.Ε., µυζήθρα, εγχώρια).  Όλα τα τυριά να είναι  Α΄ ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και

επιτυχηµένη  ωρίµανση,  απαλλαγµένα  αντικανονικών  οσµών  και  γεύσεων  µε  τη

χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος,

να είναι  πρώτης ποιότητας (τα τρίµµατα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει  να πληρούν τις

µικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται  στα  Π.∆. 56/95 και  119/97.  Ο χηµικός

καθώς  και  ο  εργαστηριακός  έλεγχος  των  µικροβιολογικών  προδιαγραφών  θα  είναι

δεσµευτικός. Η µεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες του  Ιδρύµατος θα γίνεται  µε

αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία

θα είναι καθαρά και απολυµασµένα. Η συσκευασία θα είναι  ανάλογα µε τις απαιτήσεις του

ιδρύµατος.  Ο προµηθευτής θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  ύπαρξης και  ορθής

λειτουργίας συστήµατος  HACCP (αρ.  487/21-9-2000 ΚΥΑ) για  τους χώρους παραγωγής,

επεξεργασίας και  εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και  διακίνησης) από

διαπιστευµένο  φορέα  πιστοποίησης.  Σε  περίπτωση  που  ο  προµηθευτής  δεν  είναι

παραγωγός,  πρέπει  να  προσκοµίσει  πιστοποιητικό  ύπαρξης  και  ορθής  λειτουργίας
συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.

∆ηµητριακά τύπου Cheerios: Είναι το προϊόν µε βάση τα σιτηρά, προοριζόµενο για πρωινό,
µε  µειωµένες  θερµίδες  ή  χωρίς  πρόσθετα  σάκχαρα.  Να  πληροί  τους  όρους  που

αναφέρονται  στο  άρθρο 103 του  Κ.Τ.Π.  και  τις ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονοµικές
∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375 γρ.

Μαρµελάδα: Να είναι σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π. και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132)
και  τις  ισχύουσες Κοινοτικές  και  Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  Σε  συσκευασία  370  γρ.  και

δυνατότητα επιλογής ειδών φρούτων.     
Μπαχαρικά: Πιπέρι  µαύρο, κανέλα σκόνη και  ξύλο, µοσχοκάρυδο, ρίγανη, κύµινο, δάφνη,

γαρίφαλο, δυόσµος, βασιλικός, µπαχάρι  κ.λ.π., όχι  χύµα. Να πληρούν τους όρους που
αναφέρονται  στο  άρθρο  42 του  Κ.Τ.Π.  και  τις ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονοµικές

∆ιατάξεις.  Η  συσκευασία  σύµφωνα  µε  αυτή  που  αναγράφεται  στον  ενδεικτικό
προϋπολογισµό.

Τοµατοπολτός  απλός  συµπυκνωµένος: είναι  το  προϊόν  που  παρασκευάζεται  µε

συµπύκνωση του σαρκώδους χυµού των νωπών καρπών της τοµάτας, µε αποβολή µέρους

του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία µεταλλική ή

χάρτινη των 410 γρ.

Ντοµατάκια  κονσέρβα  αποφλοιωµένα:  Είναι  το  προϊόν που  αποτελείται  από τοµάτες

ολόκληρες σε  φυσική  κατάσταση αποφλοιωµένες σε  χυµό τοµάτας και  φέρονται  στην

κατανάλωση  κονσερβοποιηµένες και πληροί τους όρους που αναφέρονται  στο άρθρο 124

του  Κ.Τ.Π και  τις ισχύουσες  Κοινοτικές και  Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  Θα  διατίθεται  σε

συσκευασία µεταλλική ή χάρτινη των 400 γρ.

Ψωµί για τοστ: Σταρένιο ψωµί µε προζύµι ,χωρίς συντηρητικά , διπλής συσκευασίας των 

700 gr. Νερό: Το νερό να είναι Φυσικό Επιτραπέζιο και Ελληνικής προέλευσης. Θα είναι 

συσκευασµένο αεροστεγώς σε διαφανή φιάλη «ΡΕΤ» που είναι κατάλληλη για νερό. Στη 

συσκευασία πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και να είναι ευανάγνωστες, στην 

ελληνική γλώσσα τα πιο κάτω στοιχεία: Όνοµα ή Εµπορική επωνυµία & διεύθυνση του 

παρασκευαστή, ο αριθµός άδειας λειτουργίας του εργοστασίου, Ονοµασία της πηγής 

προέλευσης του νερού (για το φυσικό µεταλλικό νερό), φυσική και χηµική ανάλυση του 

νερού

 



Γιαούρτι  χύµα:  Γιαούρτι  χαρακτηρίζεται  το προϊόν, το οποίο προκύπτει  µετά από πήξη

αποκλειστικά και  µόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονοµασία φύσης και

προέλευσης, µε την επίδραση καλλιέργειας ζύµης που προκαλεί ειδική για αυτό ζύµωση. Το

προϊόν να πληρεί  τους όρους που αναφέρονται  στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π και  τις ισχύουσες

Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 

Μέλι:  Μέλι  ανθέων ή θυµαρίσιο, κατά προτίµηση εγχώριο. Να πληροί  τους όρους που

αναφέρονται  στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και  Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και  τις ισχύουσες

Κοινοτικές και  Υγειονοµικές και κτηνιατρικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1

Kg.

Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ.

Κατεψυγµένα Ψάρια: Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα ψάρια θα είναι καθαρισµένα, κατά

προτίµηση  προέλευσης  Ε.Ε.  Α΄  ποιότητας,  συσκευασµένα,  όπου  θα  αναγράφεται  η

ηµεροµηνία καταψύξεως και  λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα και  θα

πληρούν  τους  όρους  και   προδιαγραφές  των  κείµενων  διατάξεων  περί  εµπορίας

κατεψυγµένων ψαριών αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων ψαριών

κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Ο προµηθευτής θα πρέπει  να διαθέτει  πιστοποιητικό

ύπαρξης και  ορθής λειτουργίας συστήµατος  HACCP (αρ.  487/21-9-2000 ΚΥΑ)  για  τους

χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και  εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης

και  διακίνησης)  από  διαπιστευµένο  φορέα  πιστοποίησης.  Σε  περίπτωση  που  ο

προµηθευτής δεν είναι  παραγωγός, πρέπει  να προσκοµίσει  πιστοποιητικό ύπαρξης και

ορθής  λειτουργίας  συστήµατος  HACCP του  παραγωγού  από  διαπιστευµένο  φορέα

πιστοποίησης.

Ζάχαρη  Άχνη:  Λευκή  σε  µορφή  σκόνης  σε  συσκευασία  κατάλληλη  για  το  προϊόν,
παρασκευασµένη στην Ελλάδα. Η συσκευασία να µη φέρει σχήµατα ή ελαττώµατα.

Ξύδι: Κατάλληλα συσκευασµένο σε φιάλη πλαστική 350 ml όπου θα αναγράφεται ευκρινώς
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.

Κανελλόξυλο:  Κατάλληλη για τρόφιµα συσκευασία 50 γρ όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η
ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.

Κύµινο: Σε κατάλληλη για  τρόφιµα συσκευασία 20 γρ όπου θα αναγράφεται  ευκρινώς η
ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.

Μοσχοκάρυδο:  Τριµµένο  σε  κατάλληλη  για  τρόφιµα  συσκευασία  20  γρ.  Όπου  θα
αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  4.2:   ΕΙ∆Η  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  για  την  λειτουργία  του  Κοινωνικού

Παντοπωλείου του ∆ήµου Πλατανιά

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για την λειτουργία του Κοινωνικού

Παντοπωλείου  του ∆ήµου Πλατανιά για ένα έτος.

Για τα είδη και  τις ζητούµενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη:  α) Η 1/2014 απόφαση της

Επιτροπής  ∆ιαχείρισης  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  σύµφωνα  µε  την  οποία

καθορίσθηκαν τα είδη των παρεχόµενων τροφίµων προς τους δυνητικά δικαιούχους καθώς

και  η ποσότητα που αντιστοιχεί  σε  τετραµελή οικογένεια κατά µήνα β) το πλήθος των

δυνητικά δικαιούχων (230) µε βάση τις αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα του Κοινωνικού

Παντοπωλείου του ∆ήµου για το έτος 2017-+2018.

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.

- Του Κώδικα τροφίµων και ποτών όπως ισχύει σήµερα

Οι ενδεικτικές τιµές του τιµολογίου µελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιµών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  - (h p:/ /e-prices.gr/search)

 



Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 24.361,60 € χωρίς

Φ.Π.Α. ενώ µε ΦΠΑ 13% ή 24% 27.860,55.

Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Πλατανιά του έτους 2017 µε

κωδικό Κ.Α. 15-6481.002 µε  εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 15.671,56€ενώ για το 2018

υπάρχει πρόβλεψη ποσού 12.188,99.

Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β1)  για το υπόλοιπο 2017

1. για προϊόντα που υπόκεινται σε 13 % ΦΠΑ

α/α Είδος
Μονάδα

Μέτρησης

Τιµή

Μονάδας

(χωρίς Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Συνολική ∆απάνη €

1
Γάλα συµπυκνωµένο 

τύπου εβαπορέ

Τεµάχιο 410

γραµ
0,80 4.140 3.312,00

2 Φακές  ψιλές
Συσκευασία

500 γραµ
1,00 1.035 1.035,00 €

3 Φασόλια ξερά µέτρια
Συσκευασία

500 γραµ
1,24 1.035 1.283,40 €

4 Ρύζι νυχάκι
Συσκευασία

500 γραµ
0,68 2.070 1.407,60€

5
Ζυµαρικά - Μακαρόνια 

Νο 6

Συσκευασία

500 γραµ
0,72 2.070 1.490,40

6
Ζυµαρικά  Κριθαράκι 

µέτριο

Συσκευασία

500 γραµ
0,80 2.070 1.656,00

7 Αλεύρι
Συσκευασία 1

κιλού
0,88 1.610 1.821,60 €

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 12.006,00

ΦΠΑ13% 1.560,78

ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 13.566,78

2. για προϊόντα που υπόκεινται σε 24% ΦΠΑ

α/α Είδος
Μονάδα

Μέτρησης

Τιµή

Μονάδας

(χωρίς

Φ.Π.Α.)

Ποσότητα Συνολική ∆απάνη €

1 Ζάχαρη
Τεµάχιο 1

κιλό
0,44 1.035 455,40

2 Τοµατοπελτέ
Συσκευασία

200 γραµ
0,60 2.070 1.242,00

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24% 1.697,40

ΦΠΑ 24% 407,37

Σύνολο µε ΦΠΑ 24% 2.104,77

Β2) για το 2018 και µέχρι τη λήξη της σύµβασης 

1. για προϊόντα που υπόκεινται σε 13 % ΦΠΑ

α/ α Είδος Μονάδα

Μέτρησης

Τιµή

Μονάδας

Ποσότητα Συνολική ∆απάνη

 



(χωρίς

Φ.Π.Α.)

1
Γάλα συµπυκνωµένο 

τύπου εβαπορέ

Τεµάχιο 410

γραµ
0,80 3.220 2.576,00

2 Φακές  ψιλές
Συσκευασία
500 γραµ

1,00 805 805,00

3 Φασόλια ξερά µέτρια
Συσκευασία

500 γραµ
1,24 805 998,20

4 Ρύζι νυχάκι
Συσκευασία

500 γραµ
0,68 1.610 1.094,80

5
Ζυµαρικά - 

Μακαρόνια Νο 6

Συσκευασία

500 γραµ
0,72 1.610 1.159,20

6
Ζυµαρικά  Κριθαράκι 
µέτριο

Συσκευασία
500 γραµ

0,80 1.610 1.288,00

7 Αλεύρι
Συσκευασία 1

κιλού
0,88 1.610 1.416,80

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 9.338,00

ΦΠΑ13% 1.213,94

ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 10.551,94

2. για προϊόντα που υπόκεινται σε 24% ΦΠΑ

α/ α Είδος
Μονάδα

Μέτρησης

Τιµή

Μονάδας

(χωρίς

Φ.Π.Α.)

Ποσότητα Συνολική ∆απάνη

1 Ζάχαρη
Τεµάχιο 1

κιλό
0,44 805 354,20

2 Τοµατοπελτέ
Συσκευασία

200 γραµ
0,60 1.610 966,00

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24% 1.320,20

ΦΠΑ 24% 316,85

Σύνολο µε ΦΠΑ 24% 1.637,05

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4.2 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ  

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβαση 

χωρίς ΦΠΑ: 24.361,60€

µε ΦΠΑ 13% ή 24% : 27.860,55€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ  

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης 

χωρίς ΦΠΑ 31.795,51

 µε ΦΠΑ 13% ή 24%: 36.462,97€

 



Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γάλα  συµπυκνωµένο  τύπου  εβαπορέ: Είναι  το  γάλα  του  οποίου  η  κατά  βάρος

περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι  τουλάχιστον 7,5 και  σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος

τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει  ότι  αναφέρεται  στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και  να πληροί  τις

ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται  σε συσκευασία καθαρού

βάρους 410 γρ. σε µεταλλικά κυτία και µε εύκολο άνοιγµα (easy open).

Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες

Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.

Όσπρια: Το προϊόν να είναι  Α΄ ποιότητας (φασόλια ξερά µέτρια και  φακές ψιλές) και  να

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές

και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.

Ρύζι  (τύπου νυχάκι):  Τo ρύζι  να είναι  ελληνικής προέλευσης. Να είναι  απολύτως καθαρό,

απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Να µην παρουσιάζει  οποιαδήποτε οσµή και  αλλοίωση.

Επί  της  συσκευασίας  να  αναγράφονται  οι  εξής  ενδείξεις:  α)ελληνικής  προέλευσης

β)ποιότητα Α. Η συσκευασία να είναι των 500 γραµµαρίων

Ζυµαρικά  Μακαρόνια  Νο  6:  Τα  ζυµαρικά  να  είναι  από  σιµιγδάλι  100% και  να  µην

προορίζονται  για επαγγελµατική χρήση. Τα ζυµαρικά να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε

οσµή και  αλλοίωση και  να είναι  απολύτως καθαρά και  απαλλαγµένα από έντοµα, ακάρεα

κ.λ.π. Η συσκευασία των ζυµαρικών να είναι των 500 γρ.
Τοµατοπελτές: Μεταλλικό ειδικό κιτίο 410 γρ. το οποίο πρέπει  να πληρεί  τους όρους του

Κώδικα Τροφίµων και  Ποτών και  Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και  τις Υγειονοµικές
και Κτηνιατρικές διατάξεις. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης

η οποία θα απέχει  τουλάχιστον 1 µήνα από την ηµεροµηνία παράδοσής της στο Ν.Π. Θα
παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα.

Αλεύρι: Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και  µόνο το προϊόν
της άλεσης υγιούς σίτου βιοµηχανικά καθαρισµένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία.

Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.

Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕKΘΕΣΗ

Η µελέτη  αφορά  την προµήθεια  γάλακτος  µακράς διαρκείας για  το  προσωπικό  που

εργάζεται στο ∆ήµο για δεκαέξι µήνες, αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης,

χρήσης  2017  –  2018, σύµφωνα  µε  την  από  53361/2-11-2006  κοινή  απόφαση  των

Υφυπουργών  Εσωτερικών  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Υπουργού

Απασχόλησης και  Κοιν. Προστασίας που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης

(ΦΕΚ 1503/τεύχος Β́  11-10-06) καθώς επίσης σύµφωνα και µε την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.

Η ποσότητα  που  καθορίζεται  από τις πιο πάνω αποφάσεις αναλογεί  σε  ένα  (1) λίτρο

γάλακτος ηµερησίως για κάθε εργαζόµενο.

Ισχύουσες διατάξεις:

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.

- Του Κώδικα τροφίµων και ποτών όπως ισχύει σήµερα

 



Η ζητούµενη ποσότητα έχει υπολογισθεί ανά υπηρεσία και  επί την βάση

Α. Υπηρεσίες Πολιτισµού Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής (Κ.Α 15)

Επτά  (7) εκ των οποίων έξι (6) εργαζόµενοι είναι αορίστου  και ένας (1) ορισµένου χρόνου.

Β. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (Κ.Α 20)

Τριάντα  τέσσερις (34) εργαζοµένων εκ των οποίων  έξι  (6) είναι  µόνιµοι  και  αορίστου

χρόνου και   εικοσιτρείς (23) ορισµένου χρόνου µε συµβάσεις 8µηνης διάρκειας και  πέντε

(5) άτοµα σε προγράµµατα κοινωφελής εργασίας.

Γ. Τεχνική Υπηρεσία (Κ.Α 30)

Τρεις (3) εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας µόνιµοι και έξι (6) άτοµα σε προγράµµατα 

κοινωφελής εργασίας.

Β) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι  τιµές  µονάδος  του  παρόντος  τιµολογίου  αναφέρονται  στην  προµήθεια  φρέσκου

γάλακτος για το προσωπικό που εργάζεται στο ∆ήµο Πλατανιά από 1/4/2017 έως 31/07/2018,

περιλαµβάνουν δε το συνολικό κόστος του προµηθευόµενου γάλακτος, των αµοιβών του

προσωπικού που θα απασχοληθούν για την µεταφορά και παράδοση του στους χώρους του

∆ήµου καθώς και  οποιαδήποτε άλλη δαπάνη η οποία αν και  δεν περιγράφεται  ρητά είναι

απαραίτητη  και  αναγκαία  για  την  άρτια  και  εµπρόθεσµη  εκτέλεση  της  προµήθειας
σύµφωνα  µε  τους κανόνες της επιστήµης αλλά  και  µε  τους ειδικότερους όρους που

αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.
Ακόµα  στις  µονάδες  του  παρόντος  Τιµολογίου  περιλαµβάνονται  και  οι  κάθε  είδους

κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της Προσφοράς.

Τιµή ενός (1) λίτρου
Ένα ευρώ  και 26 λεπτά, χωρίς το ΦΠΑ 13% (1,26 €, χωρίς 13% ΦΠΑ)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  για το υπόλοιπο 2017

Υπηρεσία 15, 6 αορίστου & 1 ορισµένου χρόνου υπάλληλοι 

Απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος 

2017

Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ για την 

υπηρεσία 15, 2017

Με ΦΠΑ

1273 1,26 1.603,98 1.812,50

Υπηρεσία 20, 6 µόνιµοι & αορίστου υπάλληλοι & 28 υπάλληλοι ορισµένου χρόνου

Απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος 

2017

Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ για την 

υπηρεσία 20, 2017

Με ΦΠΑ

5.621 1,26 7.082,46 8.003,18

Υπηρεσία 30, 3 µόνιµοι υπάλληλοι & 6 άτοµα ορισµένου χρόνου

 



Απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος 2017 Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ για την 

υπηρεσία 30, 2017

Με ΦΠΑ

823 1,26 1.036,98 1.171,79

 Σύνολο: 9.723,42€ 

χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο µε ΦΠΑ 13%:  10.987,47€

 για το 2018 και µέχρι τη λήξη της σύµβασης 

Υπηρεσία 15, 6 αορίστου & 1 ορισµένου χρόνου υπάλληλοι 

Απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος 

2018

Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ για την

υπηρεσία 15, 2018

Με ΦΠΑ

958 1,26 1207,08 1.364,00

Υπηρεσία 20, 6 µόνιµοι & αορίστου υπάλληλοι & 28 υπάλληλοι ορισµένου χρόνου

Απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος 2018 Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ για την 

υπηρεσία 20, 2018

Με ΦΠΑ

4.234 1,26 5.334,84 6.028,37

Υπηρεσία 30, 3 µόνιµοι υπάλληλοι & 6 άτοµα ορισµένου χρόνου

Απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος 2018 Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ για την 

υπηρεσία 30, 2016

Με ΦΠΑ

438 1,26 551,88 623,62

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 7.093,80€

Σύνολο µε ΦΠΑ 13%:  8.015,99€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5.1  ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ  

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβαση 

χωρίς ΦΠΑ: 16.817,22  €

µε ΦΠΑ 13% : 19.003,46  €

∆) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ∆ήµος Πλατανιά  στα πλαίσια υποχρέωσης παροχών σε είδος χρειάζεται  να χορηγήσει

στους εργαζόµενους  δικαιούχους  1  λίτρο  φρέσκο  γάλα  /  δικαιούχο  εργαζόµενο  των

διαφόρων  υπηρεσιών  του,  σε  καθηµερινή  βάση  (σχετική  Κ.Υ.Α.  53361/2006  ΦΕΚ

1503/Β/2006). Με την µεταγενέστερη Κ.Υ.Α. 36586/2007-ΦΕΚ 1323/Β/2007) ορίζεται ότι σε

περίπτωση  αντικειµενικής αδυναµίας των Ο.Τ.Α.  Α’  βαθµού,  χορηγείται  γάλα  µακράς

διαρκείας ή τύπου εβαπορέ. Με βάση τη σύµφωνη γνώµη του Συλλόγου Εργαζοµένων στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση Νοµού Χανίων (αριθµ. Πρωτ. 1814/ 23.01.2017 σχετικό έγγραφο), το

 



προµηθευόµενο είδος είναι  επώνυµο γάλα  µακράς διαρκείας (20-25 ηµερών),  πλήρες

(όπως καθορίζεται σήµερα από την νοµοθεσία), του οποίου η ποιότητα θα είναι άριστη. Θα

δίνεται  σε συσκευασία του ενός λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας, θα αναγράφεται  η

εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης του γάλακτος, η οποία πρέπει  να είναι  20-25 ηµερών εντός

ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται  τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml γάλακτος δηλαδή

πρωτεΐνες, υδατάνθρακες λιπαρά σε g, ασβέστιο, φώσφορο σε mg, βιταµίνες Α, Β1, Β2, Β6,

Β12, ενέργεια σε Kj ή Kcal.  Σε κάθε συσκευασία θα υπάρχει  ειδική σήµανση, ώστε να µην

είναι  εφικτή η περαιτέρω διάθεση του. Επίσης ο προµηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο

εξοπλισµό για  την διατήρηση και  µεταφορά του  προϊόντος (φορτηγά  ψυγεία  κ.τ.λ.).Το

προϊόν  θα  διαθέτει  παραστατικά  πιστοποιητικών  ποιότητας  της  διεθνής  σειρά

ISO,πιστοποιητικά ποιότητας και  ελέγχου του HACCP ή και  αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. Με

την προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου θα δίνονται  υποχρεωτικά : (α) το σχετικό δείγµα, (β)

όλα τα  τεχνικά στοιχεία, περιγραφές, prospectus στην Ελληνική γλώσσα, (γ) κατάλογος

πωλήσεων  παρόµοιων  ειδών  στην  Ελλάδα,  σύµφωνα  µε  τους  σχετικούς  όρους  της

διακήρυξης. Η τροφοδοσία θα γίνεται  σε ηµέρες, ώρες και  στα σηµεία που θα ορίσει  ο

∆ήµος Πλατανιά.

Ισχύουσες διατάξεις:

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.

- Του Κώδικα τροφίµων και ποτών όπως ισχύει σήµερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.2  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕKΘΕΣΗ
Η µελέτη  αφορά  την προµήθεια  γάλακτος  µακράς διαρκείας για  το  προσωπικό  που

εργάζεται στο ∆ήµο για δεκαέξι µήνες, αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης,
χρήσης  2015  –  2016, σύµφωνα  µε  την  από  53361/2-11-2006  κοινή  απόφαση  των

Υφυπουργών  Εσωτερικών  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Υπουργού
Απασχόλησης και  Κοιν. Προστασίας που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης

(ΦΕΚ 1503/τεύχος Β́  11-10-06) καθώς επίσης σύµφωνα και µε την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.
Η ποσότητα  που  καθορίζεται  από τις πιο πάνω αποφάσεις αναλογεί  σε  ένα  (1) λίτρο

γάλακτος ηµερησίως για κάθε εργαζόµενο.
Ισχύουσες διατάξεις:

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.

- Του Κώδικα τροφίµων και ποτών όπως ισχύει σήµερα

Η  ζητούµενη  ποσότητα  έχει  υπολογισθεί  ανά  υπηρεσία  και   επί  την  βάση  τρεις

εργαζοµένους, ένας (1) µόνιµος και  (2)  εργαζοµένους  ορισµένου χρόνου µε συµβάσεις

8µηνης διάρκειας.

Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει  προϋπολογιστεί  στο ποσό των 1.973,16€ χωρίς

Φ.Π.Α.  που  ανέρχεται  σε  ποσοστό 13% και  βαρύνει  τον προϋπολογισµό του  Νοµικού

Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του έτους 2017 ως ακολούθως: 

Β) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι  τιµές  µονάδος  του  παρόντος  τιµολογίου  αναφέρονται  στην  προµήθεια  φρέσκου

γάλακτος για τους δικαιούχους που εργάζονται  στο Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Πλατανιά για το 9

µήνες 2017 και 7 µήνες 2018, περιλαµβάνουν δε το συνολικό κόστος του προµηθευόµενου

γάλακτος, των αµοιβών του  προσωπικού που θα απασχοληθούν για την µεταφορά και

παράδοση του στους χώρους του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη

 



η οποία αν και  δεν περιγράφεται  ρητά είναι  απαραίτητη και  αναγκαία για την άρτια και

εµπρόθεσµη εκτέλεση της προµήθειας σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης αλλά και

µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Ακόµα  στις  µονάδες  του  παρόντος  Τιµολογίου  περιλαµβάνονται  και  οι  κάθε  είδους

κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της Προσφοράς.

Τιµή ενός (1) λίτρου: Ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά, χωρίς ΦΠΑ 13% ( 1,26 €, χωρίς ΦΠΑ 

13% )

για το υπόλοιπο 2017

Υπηρεσία 10,  1 µόνιµος υπάλληλος & 2 ορισµένου χρόνου

Απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος 

2017

Τιµή µονάδας 

µε ΦΠΑ

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ ∆απάνη µε ΦΠΑ

564 1,26 710,64 803,02

 για το 2018 και µέχρι τη λήξη της σύµβασης 

Υπηρεσία 10,  1 µόνιµος υπάλληλος & 2 ορισµένου χρόνου

Απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος 

2018

Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ ∆απάνη µε ΦΠΑ

438 1,26 551,88 623,62

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5.2  ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ  

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβαση 

χωρίς ΦΠΑ: 1.262,52€  €

µε ΦΠΑ 13% : 1.426,64€ €

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕKΘΕΣΗ

Η µελέτη  αφορά  την προµήθεια  γάλακτος  µακράς διαρκείας για  το  προσωπικό  που
εργάζεται στο ∆ήµο για δεκαέξι µήνες, αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης,

χρήσης  2017  –  2018, σύµφωνα  µε  την  από  53361/2-11-2006  κοινή  απόφαση  των
Υφυπουργών  Εσωτερικών  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Υπουργού

Απασχόλησης και  Κοιν. Προστασίας που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ 1503/τεύχος Β́  11-10-06) καθώς επίσης σύµφωνα και µε την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.

Η ποσότητα  που  καθορίζεται  από τις πιο πάνω αποφάσεις αναλογεί  σε  ένα  (1) λίτρο
γάλακτος ηµερησίως για κάθε εργαζόµενο.

Ισχύουσες διατάξεις:

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.

- Του Κώδικα τροφίµων και ποτών όπως ισχύει σήµερα

 



Η ζητούµενη ποσότητα έχει υπολογισθεί ανά υπηρεσία και  επί την βάση (2)  εργαζοµένους

ορισµένου χρόνου µε συµβάσεις 8µηνης διάρκειας.

Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει  προϋπολογιστεί  στο ποσό των 841,68€ χωρίς

Φ.Π.Α. που ανέρχεται  σε ποσοστό 13% και  βαρύνει  τον προϋπολογισµό της Κοινωφελούς

Επιχείρησης του ∆ήµου Πλατανιά  του έτους 2017 ως ακολούθως: 

Β) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι  τιµές  µονάδος  του  παρόντος  τιµολογίου  αναφέρονται  στην  προµήθεια  φρέσκου

γάλακτος για τους δικαιούχους που εργάζονται  στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου

Πλατανιά για το 9 µήνες 2017 και έξι µήνες το  2018, περιλαµβάνουν δε το συνολικό κόστος

του προµηθευόµενου γάλακτος, των αµοιβών του προσωπικού που θα απασχοληθούν για

την µεταφορά και  παράδοση του στους χώρους της Κοινωφελής Επιχείρησης του ∆ήµου

καθώς και  οποιαδήποτε  άλλη  δαπάνη  η  οποία  αν  και  δεν  περιγράφεται  ρητά  είναι

απαραίτητη  και  αναγκαία  για  την  άρτια  και  εµπρόθεσµη  εκτέλεση  της  προµήθειας

σύµφωνα  µε  τους κανόνες της επιστήµης αλλά  και  µε  τους ειδικότερους όρους που

αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Ακόµα  στις  µονάδες  του  παρόντος  Τιµολογίου  περιλαµβάνονται  και  οι  κάθε  είδους

κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της Προσφοράς.

Τιµή ενός (1) λίτρου: Ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά, χωρίς ΦΠΑ 13% ( 1,26 €, χωρίς ΦΠΑ 

13% )

για το υπόλοιπο 2017

  2 υπάλληλοι ορισµένου χρόνου

Απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος 

2017

Τιµή µονάδας 

µε ΦΠΑ

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ ∆απάνη µε 

ΦΠΑ

376 1,26 473,76 535,35

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 473,76€ 

Σύνολο µε ΦΠΑ: 535,35€

 για το 2018 και µέχρι τη λήξη της σύµβασης 

  2 υπάλληλοι ορισµένου χρόνου

Απαιτούµενη ποσότητα γάλακτος 

2018

Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ ∆απάνη µε 

ΦΠΑ

292 1,26 367,92 415,75

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 367,92€

Σύνολο µε ΦΠΑ: 415,75€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5.3  ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ  

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβαση 

 



χωρίς ΦΠΑ: 841,68 €

µε ΦΠΑ 13% : 951,10€

∆) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όµοιες µε τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται για την υποκατηγορία 5.1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ  

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης 

χωρίς ΦΠΑ 18.921,42€

 µε ΦΠΑ 13% : 21.381,20 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείµενο προµήθειας – Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια τροφίµων και  γάλακτος για τους υπαλλήλους που το

δικαιούνται για τις ανάγκες του ∆ήµου Πλατανιά και των Νοµικών Προσώπων του,

για το έτος 2017 και το 2018η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης.

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 58.836,68€ χωρίς  Φ.Π.Α. και θα

καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Η προµήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνεται  περιοδικά και  σε τακτά χρονικά διαστήµατα από το

∆ήµο Πλατανιά και τα Νοµικά Πρόσωπα  ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε

Υπηρεσίας. Ο ∆ήµος Πλατανιά και τα Νοµικά Πρόσωπα, δεν υποχρεούνται να

απορροφήσουν το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της ανωτέρω µελέτης της προµήθειας

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις

Για τη διενέργεια του διαγωνισµού ισχύουν :

1) Οι διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016.

2) Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας».

3) Η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22

του Ν. 3536/2007.

4)Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης).

5)Οι διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».

6)Οι διατάξεις του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση

υπόδικωνhκαι άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).

7) Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

8)Όλες οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς σχετικά µε τις

προµήθειες των Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 3

Συµβατικά στοιχεία

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι:

 



1. ∆ιακήρυξη.

2. Τεχνική Έκθεση-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός-Συγγραφή Υποχρεώσεων.

3. Οικονοµική προσφορά.

4.  Υπεύθυνη ∆ήλωση .

5. Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής.

ΑΡΘΡΟ 4

Τρόπος εκτέλεσης

Η προµήθεια τροφίµων και γάλακτος για τους υπαλλήλους που το δικαιούνται για τις

ανάγκες του ∆ήµου Πλατανιά και των Νοµικών Προσώπων του, θα πραγµατοποιηθεί

µε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης:

α) για το ελαιόλαδο, είδη οπωροπωλείου και είδη κρεοπωλείου το µεγαλύτερο ποσοστό

έκπτωσης επί  τοις εκατό (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης για τα ανωτέρω κατά την ηµέρα

παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαµορφώνονται  κάθε φορά από την υπηρεσία της ∆/νσης

Εµπορίου Ν. Χανίων,

β) για τα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και  γάλα τη χαµηλότερη τιµή µονάδος σε ευρώ

χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε  είδος, όπως αναγράφονται  αναλυτικά στην υπ́ αριθ. 01/2017 µελέτη του

∆ήµου Πλατανιά.

ΑΡΘΡΟ 5

Εγγυήσεις

1. ∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ . Για την υπογραφή  σύµβασης αξίας µεγαλύτερης από το ποσό των

είκοσι  χιλιάδων (20.000) ευρώ απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε  το

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

της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (Παράρτηµα ∆)

Οι  εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία,

πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόµενα στοιχεία. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη -

µέλη της Ένωσης ή του  Ευρωπαϊκού Οικονοµικού  Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και  έχουν,

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται  από το

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται  µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και  ∆ανείων µε

παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηµατικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  µε

γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή

µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ

ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες

της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

4. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη της ευθύνονται

έναντι  της αναθέτουσας  αρχής  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον  µέχρι  πλήρους εκτέλεσης  της

σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 6

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό

Στον διαγωνισµό  γίνονται  δεκτοί  όλοι  οι  αναγνωρισµένοι  προµηθευτές,  ενώσεις προµηθευτών,

νοµικά πρόσωπα καθώς και  συνεταιρισµοί  που δραστηριοποιούνται  νόµιµα µε το αντικείµενο της

προµήθειας.  Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει  την πλήρη γνώση και  την χωρίς καµία

επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης από τους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι οφείλουν

να  προσκοµίσουν  µε  ποινή  αποκλεισµού  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  ανάλογα  µε  την

περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 7

Υποβολή προσφορών

Κάθε προµηθευτής µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά, για το σύνολο

του είδους που τον ενδιαφέρει  (είδη παντοπωλείου ή είδη οπωροπωλείου ή είδη κρεοπωλείου ή

 



είδη αρτοποιείου ή γάλα) µιας ή και περισσότερων οµάδων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης

του διαγωνισµού.

Προσφορά που δεν περιλαµβάνει  το σύνολο του είδους και  των αντίστοιχων ποσοτήτων, σύµφωνα

µε τη µελέτη της προµήθειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 8

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές των διαγωνιζόµενων θεωρείται ότι ισχύουν χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα

τριών (3) µηνών µετά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει  χρόνο

ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο ∆ήµος Πλατανιά  και  τα  Νοµικά  Πρόσωπα  µπορούν  µε  έγγραφη  γνωστοποίηση  προς τους

διαγωνιζόµενους να ζητήσουν περαιτέρω παράταση της ισχύος των προσφορών τους.

ΑΡΘΡΟ 9

Αποσφράγιση , αξιολόγηση προσφορών και ανακήρυξη µειοδότη

Η αποσφράγηση, η αξιολόγηση προσφορών και  η ανακήρυξη µειοδότη γίνεται  από την αρµόδια

επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 10

Ανακοίνωση κατακύρωσης – Σύµβαση – Παράταση

Μετά  την  κατακύρωση  του  αποτελέσµατος  του  διαγωνισµού  ο  ανάδοχος  της  προµήθειας

υποχρεούται, µέσα σε δέκα (12) ηµέρες από την σχετική κοινοποίηση σε αυτόν, να προσέλθει  στο

∆ήµο  Πλατανιά  και  στα  Νοµικά  Π0ρόσωπα  για  την  υπογραφή  των  αντίστοιχων  συµβάσεων,

προσκοµίζοντας την ανάλογη εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις µεγαλύτερες από 20.000,00€.

Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί µε τη σύµφωνη γνώµη και των δύο πλευρών να παραταθεί και µετά

τη λήξη της µε τους ίδιους όρους µέχρι την εξάντληση όλων των ειδών και των ποσοτήτων της αριθµ.

1/2017 µελέτης της προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 11

Παράδοση – Παραλαβή

Ο ανάδοχος της προµήθειας οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λάβει τη σχετική εντολή

να προβεί  άµεσα στην παράδοση των παραγγελθέντων ποσοτήτων για κάθε είδος της προµήθειας

στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται κάθε φορά από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής προµηθειών.

Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  κάποιο  από τα  είδη  της προµήθειας είναι  ακατάλληλο,  ο

προµηθευτής οφείλει  να προβεί  άµεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της

υπηρεσίας και  να  συµµορφωθεί  µε  όσα  αναφέρονται  στο  σχετικό  άρθρο της διακήρυξης του

διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 12

Τρόπος πληρωµής

Η πληρωµή της αξίας των προµηθευθέντων ειδών κάθε φορά θα γίνεται µετά την παραλαβή τους, µε

την  έκδοση  του  αντίστοιχου  χρηµατικού  εντάλµατος από  τον  ∆ήµο  Πλατανιά   και  τα  Νοµικά

Πρόσωπα,  αφού  προηγουµένως προσκοµιστούν τα  σχετικά  παραστατικά  και  εκδοθούν όλα  τα

απαραίτητα δικαιολογητικά για τη νοµιµότητα της δαπάνης.

Οι νόµιµες κρατήσεις (0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, χαρτόσηµο 3%

επί της κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί

του χαρτοσήµου και  4% φόρος προµηθειών επί  της καθαρής αξίας του σχετικού παραστατικού)

βαρύνουν τον προµηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει κάθε φορά την αντίστοιχη υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 13

Επίλυση διαφορών – Εφαρµοστέο δίκαιο

Η εκτέλεση  της προµήθειας διέπεται  από  το  ελληνικό  δίκαιο  και  τις ισχύουσες διατάξεις.  Σε

περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία και  την εκτέλεση της

 



σύµβασης,  οι  συµβαλλόµενοι  καταβάλλουν κάθε  δυνατή  προσπάθεια  για  φιλική  επίλυσή  τους,

σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταµένη Τµήµατος Ο ∆/ ντης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου 

Προµηθειών

ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                        ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                     ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ       

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αφού  έλαβα  γνώση  της  αριθ.  1/2017  Μελέτη  και  της  σχετικής  ∆ιακήρυξης  για  την

προµήθεια  τροφίµων  και  ειδών  παντοπωλείου  για  τις  ανάγκες  του  Κοινωνικού

Παντοπωλείου  του ∆ήµου Πλατανιά  , σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθµών του

Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζοµένους του ∆ήµου και του  Ν.Π.∆.∆.

του ∆ήµου  υποβάλλω την παρούσα προσφορά και  δηλώνω ότι  αποδέχοµαι  όλους τους

όρους της Μελέτης και  της ∆ιακήρυξης και  αναλαµβάνω την εκτέλεση της προµήθειας µε

τις παρακάτω τιµές, στις οποίες περιλαµβάνονται  όλες οι  κρατήσεις καθώς και  κάθε άλλη

επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από

τη Μελέτη και τη ∆ιακήρυξη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α χωρίς  ΦΠΑ 

13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ χωρίς  ΦΠΑ 

13%

1. ΑΡΤΟΣ Μαύρο ή 

πολύσπορο 1 ΚΙΛΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΟ 850

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ 13%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1:.......................................................................................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.............................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:............................................................................................................

 



∆/ ΝΣΗ.....................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ..........................................................FAX...........................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:  ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.  ΤΟΥ ∆ήµου

Πλατανιά µε Φ.Π.Α. 13%

Με  ποσοστό  έκπτωσης   επί  τις  εκατό  (%)  επί  της  εκάστοτε  νόµιµα  διαµορφούµενης  και

πιστοποιούµενης  µέσης τιµής  λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του όπως αυτή

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Κρήτης

α/ α

Είδος Μ.Μ.

Ποσότητα Ποσοστό έκπτωσης % 

ολογράφως

1 Πατάτες Κιλά 650

2 Κολοκύθια κιλά 90

3 Λεµόνια κιλά 80

4 Σκόρδα τεµάχια 5

5 Κρεµµύδια φρέσκα µατσάκι 70

6 Κρεµµύδια ξερά κιλά 55

7 Μαϊντανός-άνιθος-

δυόσµος

τεµάχια 140

8 Σέλινο τεµάχιο 45

9 Φασολάκια κιλά 60

10 Καρότα κιλά 110

11 Μαρούλια τεµάχια 60

12 Πιπεριές µεγάλες κιλά 20

13 Ντοµάτες κιλά 200

 



14 Αγγούρια Κιλά 100

15 Λάχανο κιλά 55

16 Σπανάκι κιλά 120

17 Φρούτα εποχής κιλά 600

18 Πορτοκάλια κιλά 320

19 Μελιτζάνες κιλά 10

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.............................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:............................................................................................................

∆/ ΝΣΗ.....................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ..........................................................FAX...........................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ, µε ΦΠΑ 13%

Α/Α Είδος µ.µ. Ποσότητα

Ποσοστό έκπτωσης % 

ολογράφως

1

Μοσχάρι  α/ο

νωπό

 Κιλά 110

2

Κιµάς µόσχου Κιλά 170

3

Κοτόπουλο νωπό

εγχώριο

Κιλά 160

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.............................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:...........................................................................................................

∆/ ΝΣΗ.....................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ..........................................................FAX...........................................

 



ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.1α:  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Ν.Π.∆.∆.

∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, χωρίς ΦΠΑ 13% ή 24%

Α/Α

Είδος µ.µ. Ποσότητα
ΦΠΑ

13 %

24%

Προσφερόµενη τιµή µονάδος €

1 Γάλα συµπυκνωµένο 

τύπου εβαπορέ

Τεµάχιο

350 13%

2 Μαργαρίνη τύπου  

So  

Τεµάχιο 400 γρ 200 24%

3 Μαργαρίνη τύπου  

φυτίνη

Τεµάχιο 800 γρ 25 24%

4 Φρυγανιές σίτου Τεµάχιο 250 γρ 12 24%

5 Αυγά νωπά 6αδα 100 13%

6 Αλεύρι τύπου φαρίνα Τεµάχιο 500 γρ 56 13%

7 Αλεύρι Τεµάχιο 1 κιλού 25 13%

8 Αλάτι Τεµάχιο 1000γρ 15 13%

9 Baking Powder Συσκευασία 

των 3 φακ

15 13%

10 Ζάχαρη Τεµάχιο  1 

κιλού

60 24%

11 Φακές  Συσκευασία 

500 γρ

100 13%

12 Φασόλια ξερά µέτρια Συσκευασία 

500 γρ

100 13%

13 Ρεβίθια Συσκευασία 

500  γρ

100 13%

14 Ρύζι νυχάκι Τεµάχιο 500 γρ 168 13%

15 Ζυµαρικά τύπου 

µακαρονάκι κοφτό

Τεµάχιο  500 γρ 120 13%

 



16 Ζυµαρικά τύπου 

κριθαράκι, µέτριο

Τεµάχιο 500 γρ 120 13%

17 Ζύµη Κουρού Τεµάχιο 20 24%

18 Ανάµεικτα λαχανικά 

κατεψυγµένα

Τεµάχιο 1 κιλό 60 13%

19 Σουσάµι Τεµάχιο 100 γρ 14 13%

20 Άνθος Αραβόσιτου Τεµάχιο 80 13%

21 Τυρί Γραβιέρα Κιλό 90 13%

22 Τυρί µυζήθρα Κιλό 60 13%

23 Τυρί Τοστ Κιλό 60 13%

24 ∆ηµητριακά τύπου 

Cheerios

Τεµάχιο 90 13%

25 Μαρµελάδα Τεµάχιο 370 γρ 60 24%

26 Ντοµατάκια κονσ 

αποφλοιωµένα

Τεµάχια 400 γρ 160 13%

27 Ψωµί τοστ Τεµάχιο 112 24%

28 Νερό εµφιαλωµένο Τεµάχια 1,5 

λίτρων

80 13%

29 Γιαούρτι χύµα 10% κιλό 55 13%

30 Πιπέρι Τεµάχιο 100 γρ 14 13%

31 Μέλι Θυµαρίσιο Τεµάχιο 450 γρ 60 13%

32 Φασολάκια Χάντρες 

κατεψυγµένες

Συσκευασία 

100 γρ

80 13%

33 Κύµινο Τεµάχιο 50 γρ 7 24%

34 Σόδα Τεµάχιο 100 γρ 14 24%

35 Αµµωνία Τεµάιο 50 γρ 14 24%

36 Κανέλλα(ξύλο) Τεµάχιο 50 γρ 14 24%

37 Μοσχοκάρυδο(ολόκλ

ηρο)

Τεµάχιο 50 γρ. 5 24%

38 Βανίλιες Κουτί 42 

φιαλίδια

14 24%

39 Αχνη Ζάχαρη Συσκ 400γρ 7 24%

40 Καλαµπόκι κατ τεµάχιο 1 κιλό

12

13%

41 Αρακάς κατεψυγ τεµάχιο 1 κιλό 42 13%

 



42 Ξύδι Συσκ 350 ml 5 24%

43 Κακάο τεµ 8 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 13%

Φ.Π.Α. 24%

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4. 1α

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.1β:  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ, χωρίς ΦΠΑ 13% ή 24%

Α/Α Είδος µ.µ. Ποσότητα

Ποσοστό έκπτωσης % 

ολογράφως

1 Ελαιόλαδο  Τεµάχια 5

λίτρων

25

2. Βακαλάος

βραστός κατ

Κιλό 170

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.2:   ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, χωρίς ΦΠΑ 13% ή 24%

Α/Α

Είδος µ.µ. Ποσότητα
ΦΠΑ

13 %  24%

Προσφερόµενη τιµή µονάδος €

1 Γάλα συµπυκνωµένο 

τύπου εβαπορέ

Τεµάχιο

410 γραµ

2.900 13%

2 Ζάχαρη Τεµάχιο 1

κιλό

2.000 24%

3 Φακές  ψιλές Συσκευασ

ία 500

γραµ

3.500 13%

4 Φασόλια ξερά µέτρια Συσκευασ

ία 500

γραµ

2.800 13%

5 Ρύζι νυχάκι Συσκευασ

ία 500

3.500 13%

 



γραµ

6 Ζυµαρικά - Μακαρόνια 

Νο 6

Συσκευασ

ία 500

γραµ

3.500 13%

7 Ζυµαρικά  Κριθαράκι 

µέτριο

Συσκευασ

ία 500

γραµ

2.300 13%

8 Τοµατοπελτές Συσκευασ

ία 200

γραµ

2.100 24%

9 Αλεύρι Συσκευασ

ία 1 κιλού

4.100 13%

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 13%

Φ.Π.Α. 24%

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4. 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ4               

   

Γεράνι................................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  .............................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:............................................................................................................

∆/ ΝΣΗ.....................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ..........................................................FAX...........................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.1:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

χωρίς ΦΠΑ 13% 

Α/Α Ποσότητα   Προσφερόµενη Συνολική τιµή προσφοράς

 



Είδος µ.µ. τιµή µονάδος €  

1 Γάλα ΛΙΤΡΟ

13347

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 13%

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5. 1

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ χωρίς ΦΠΑ 13% 

Α/Α

Είδος µ.µ.

Ποσότητα   Προσφερόµενη τιµή

µονάδος €

Συνολική τιµή προσφοράς

 

1 Γάλα ΛΙΤΡΟ

1002

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 13%

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5. 2

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ     ΚΕ.∆.Η.Π ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ χωρίς ΦΠΑ 13% 

Α/Α

Είδος µ.µ.

Ποσότητα   Προσφερόµενη τιµή

µονάδος €

Συνολική τιµή προσφοράς

 

 



1 Γάλα ΛΙΤΡΟ

668

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 13%

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5. 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5

 ..................................................................................................... 

Γεράνι................................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ............................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:............................................................................................................

∆/ ΝΣΗ..................................................................................................................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ..........................................................FAX........................................... 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α

*  Στα είδη ελαιόλαδων, βακαλάου, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών, θα δίνετε ποσοστό

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

του  είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή  προκύπτει  από το εκάστοτε  εκδιδόµενο δελτίο

πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος εµπορίου & Τουρισµού της  Περιφέρειας Κρήτης σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.          

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/ 2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/  αναθέτοντα φορέα 

(αφ)

- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής /  Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 

- Ταχυδροµική διεύθυνση /  Πόλη /  Ταχ. Κωδικός: ΓΕΡΑΝΙ, ΧΑΝΙΑ,73014

- Αρµόδιος για πληροφορίες: Κουκουνάκη Αικατερίνη

- Τηλέφωνο: 2821340029

- Ηλ. ταχυδροµείο: koukounaki@platanias.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):www.platanias.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕ∆ΗΠ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [hh]

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : ΟΧΙ

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [hh]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 



Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία: [   ]

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει 

[   ]

Ταχυδροµική διεύθυνση: [hh]

Αρµόδιος ή αρµόδιοι ii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδροµείο:

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει):

[hh]

[hh]

[hh]

[hh]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιχείρησηiii;

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ  ̓

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός 

φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 

συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 

προστατευόµενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

εργαζοµένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία 

ή µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι 

απασχολούµενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[h...............]

[h.]

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, 

συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το 

µέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογοv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

α) [hh]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[hh]

[hh][hh][hh]

γ) [hh]

 



απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης:

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[hh][hh][hh][hh]

Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 

άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 

οικονοµικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα h):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς 

που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [hh]

β) [hh]

γ) [hh]

Τµήµατα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 

τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας 

επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

 



Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται:

[hh]

[hh]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [hh]

Ταχυδροµική διεύθυνση: [hh]

Τηλέφωνο: [hh]

Ηλ. ταχυδροµείο: [hh]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά 

µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό h):

[hh]

 



Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V 

κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα

έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονοµικούς φορείς.

 



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxvi το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):

[hh][hh][hh][hh]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση:

α) Ηµεροµηνία:[   ], 

σηµείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [hh]

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [hh] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):

[hh][hh][hh][hh]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxxi: [hh]

 



Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστηµένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική;

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού:

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε 

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 

καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[hh]·

β)[hh]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[hh]·

-[hh]·

γ.2)[hh]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες
[hh]

α)[hh]·

β)[hh]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[hh]·

-[hh]·

γ.2)[hh]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς πληροφορίες

[hh]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[hh][hh][hh]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων 

επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

 



Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 

στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασήςxxv; του:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[h]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[--][--][--]

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός 

φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας: 

[ h] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [hh]

[hh][hh]

 



Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται,  εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [JJ]  

 



Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία: [   ]

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει 

[   ]

Ταχυδροµική διεύθυνση: [hh]

Αρµόδιος ή αρµόδιοιxxvi :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδροµείο:

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει):

[hh]

[hh]

[hh]

[hh]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιχείρησηxxvii;

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ  ̓

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός 

φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»xxviii ή προβλέπει την 

εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 

προστατευόµενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

εργαζοµένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία 

ή µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι 

απασχολούµενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[h...............]

[h.]

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, 

συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το 

µέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 

κατάλογοxxix:

α) [hh]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[hh][hh][hh]

[hh]

γ) [hh]

 



δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης:

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[hh][hh][hh][hh]

Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 

άλλουςxxx;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς 

φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα h):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς 

που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [hh]

β) [hh]

γ) [hh]

Τµήµατα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 

τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας 

επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται:

[hh]

[hh]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [hh]

Ταχυδροµική διεύθυνση: [hh]

Τηλέφωνο: [hh]

Ηλ. ταχυδροµείο: [hh]

 



Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά 

µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό h):

[hh]

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝxxxi 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V 

κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα

έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονοµικούς φορείς.

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό 

µορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα 

αναλάβουν: 

[h]

 



Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου

131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /  υποψήφιος οικονοµικός φορέας  προτίθεται  να αναθέσει  σε τρίτους υπό

µορφή υπεργολαβίας τµήµα  της σύµβασης που  υπερβαίνει  το ποσοστό  του  30% της συνολικής αξίας της

σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται  σύµφωνα µε τις ενότητες Α και  Β του

παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςxxxii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηxxxiii·

2. δωροδοκίαxxxiv,xxxv·

3. απάτηxxxvi·

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxxxvii·

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxxxviii·

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxxxix.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxl το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[hh][hh][hh][hh]xli

Εάν ναι, αναφέρετεxlii:

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση:

α) Ηµεροµηνία:[   ], 

σηµείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [hh]

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [hh] και σχετικό(-ά) 

σηµείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[hh][hh][hh][hh]xliii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xliv;

[] Ναι [] Όχι 

 



Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxlv: [hh]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxlvi, στην

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστηµένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική;

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού:

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε 

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 

καταβολή τους ;xlvii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[hh]·

β)[hh]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[hh]·

-[hh]·

γ.2)[hh]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς πληροφορίες

[hh]

α)[hh]·

β)[hh]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[hh]·

-[hh]·

γ.2)[hh]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς πληροφορίες

[hh]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xlviii

[hh][hh][hh]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

Απάντηση:

 



παράπτωµα

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxlix;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι , ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 

[hh.............]

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςl :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της 

εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 

σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής 

του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςli 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [hh][hh][hh]

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµαlii;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι , έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 

[..........hh]

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε

άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[h...........]

Εάν ναι , έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

 



[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:

[hh]

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνli ii, λόγω της 

συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........h]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 

µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςliv;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................h]

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαlv κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης

σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 

κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[h.................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:

[hh]

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 

ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

 



∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.

3310/ 2005lvi:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [hh]

[hh][hh]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[hh]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει  να συµπληρώσει  αυτό το πεδίο  µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει  δηλώσει  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι  ο οικονοµικός φορέας µπορεί  να συµπληρώσει µόνο την

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους

ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων 

επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα 

σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασήςlvii; του:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

[h]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

 



αναφέρετε: επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[--][--][--]

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός 

φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει 

τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη

χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη

διαθέτει ο οικονοµικός φορέας: 

[ h] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [hh][hh]

[hh]

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης :

και/ ή,

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο 

εξής lviii:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

έτος: [hh] κύκλος εργασιών:[hh][h]νόµισµα

έτος: [hh] κύκλος εργασιών:[hh][h]νόµισµα

έτος: [hh] κύκλος εργασιών:[hh][h]νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 

[hh],[hh][h]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[hh][hh][hh]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα 

που καλύπτεται από τη σύµβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για τον 

αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής:

και/ ή,

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον αριθµό

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 

είναι ο εξήςlix:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

έτος: [hh] κύκλος εργασιών: [hh][h] νόµισµα

έτος: [hh] κύκλος εργασιών: [hh][h] νόµισµα

έτος: [hh] κύκλος εργασιών: [hh][h] νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 

[hh],[hh][h] νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[hh][hh][hh]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο,

αναφέρετε την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 

τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:

[h................................h]

 



4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές αναλογίεςlx 

που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές 

τιµές των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-

αναλογία µεταξύ x και ylxi -και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[hh][hh][hh]

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του 

οικονοµικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[hh][h]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[hh][hh][hh]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

[hh..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[hh][hh][hh]

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςlxii, ο 

οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[h]

Έργα: [hh]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 [hh][hh][hh]

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και 

δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςlxiii, ο 

οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε

τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[h...........]
Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες

 



δηµόσιους ή ιδιωτικούςlxiv:

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίεςlxv, ιδίως τους υπεύθυνους για τον

έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο 

οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[hh..........................]

[hh]

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακόλουθο

τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα ακόλουθα 

µέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα 

µέσα µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα: 

[hh]

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει 

τα ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης:

[....hh]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχωνlxvi όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα 

µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

και/ ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................hh]

β) [hh]

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα

ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 

την εκτέλεση της σύµβασης:

[hh]

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του 

οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των διευθυντικών 

στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 

εξής: 

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 

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

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

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

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:

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

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

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

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 

εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης:

[hh]

 



10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίαςlxvii το 

ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:

[....hh]

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα 

δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των 

προϊόντων που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν 

χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [hh][hh][hh]

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[h.............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [hh][hh][hh]

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 

και/ ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα 

απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 

όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[hh] [hh]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

 



στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [hh][hh][hh]

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα 

απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια

άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 

όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[hh] [hh]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [hh][hh][hh]

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 

περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν 

στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση:

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν 

για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων 

µε τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές

µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 

καθένα από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας 

διαθέτει τα απαιτούµενα έγγραφα:

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάlxviii, αναφέρετε για το καθένα:

[h.]

[] Ναι [] Όχι lxix

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [hh][hh][hh] lxx

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι  υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι  τα στοιχεία που έχω αναφέρει  σύµφωνα µε  τα µέρη Ι – IV

ανωτέρω είναι  ακριβή και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών

δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι  είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και  χωρίς καθυστέρηση, να

προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται lxxi, εκτός εάν :

 



α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνlxxii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του

αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  µέρος  Ι,  ενότητα  Α],  προκειµένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε

δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο

µέρος/ενότητα/σηµείο]  του  παρόντος  Τυποποιηµένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  ∆ήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...

[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [hh]   

 



i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι)  της (του)  

µίας ( ενός)  θα αναφ έρεται το σύνολο αυτών

i iΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φ ορές χρειάζεται.

i i iΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετ ικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, 

των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36) . Οι πληροφ ορίες 

αυτές απαιτούνται µόνο για στατ ιστικούς σκοπούς. 

Πολ ύ  µ ι κ ρ ή  επιχε ίρ η ση :  επιχείρηση η οποία απασχο λ ε ί  λ ιγ ό τ ε ρου ς από  1 0  

ερ γ αζοµ έν ο υ ς και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισµού δ εν  υ περβ α ίν ε ι  τ α  2  εκ ατ ο µ µύ ρ ια  ευ ρ ώ.

Μικ ρή  ε πιχε ίρ η ση :  επιχείρηση η οποία απασχολ ε ί  λ ι γ ότ ε ρου ς από  5 0  εργ αζο µ έν ου ς και

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δ εν  

υ πε ρβ α ίν ε ι  τ α  1 0  εκ ατ ο µ µ ύ ρ ια  ευ ρώ .

Με σα ί ες επιχε ιρ ή σε ις:  επιχε ιρ ή σε ις που  δεν  ε ί ν α ι  ού τε  πολ ύ  µ ικ ρές ού τ ε  µ ι κ ρ ές κ α ι  

οι οποίες απασχολ ο ύ ν  λ ι γ ότ ε ρου ς από  2 5 0  εργ αζο µ έν ου ς και των οποίων ο ε τ ή σ ιος 

κ ύ κ λ ος ε ρ γ ασ ιών  δεν  υ περβ α ίν ε ι  τ α  5 0  ε κ ατ οµ µ ύ ρ ια  ευ ρ ώ  κ α ι / ή  το σύ ν ολ ο  τ ου  

ε τ ή σ ιου  ισο λο γ ισµ ού  δ εν  υ πε ρβ α ίν ε ι  τα  4 3  εκ ατο µ µ ύ ρ ια  ευ ρ ώ .

ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατ ική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων ατόµων.

vΤα δικαιολογητ ικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφ έρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

vii Επισηµαίνεται ότ ι σύµφ ωνα µε το δεύτερο εδάφ ιο του άρθρου 78 “ Όσον αφ ορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται µε τους τ ίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην 

περίπτωση στ΄  του Μέρους Ι Ι  του Παραρτήµατος ΧΙ Ι  του Προσαρτήµατος Α΄  ή µε την σχετ ική 

επαγγελµατ ική εµπειρία, οι οικονοµικοί φ ορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στ ις ικανότητες 

άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τ ις εργασίες ή τ ις υπηρεσίες για τ ις οποίες

απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”

viiiΣύµφ ωνα µε τ ις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφ α της 

σύµβασης είναι δυνατή η κατ ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για 

επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφ έροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφ ασης-πλαίσιο 2008/ 841/ ∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008, σ. 42) .

xΣύµφ ωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β) . Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/ 7)  αναφ έρεται 

ως “διαφ θορά” .

xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)  και στην παράγραφ ο 1 του άρθρου 2 της απόφ ασης-

πλαίσιο 2003/ 568/ ∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ι ουλίου 2003 για την καταπολέµηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτ ικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54) . Περιλαµβάνει επίσης τη 

διαφ θορά όπως ορίζεται στο ν . 3 5 6 0 / 2 0 0 7  ( Φ ΕΚ 1 0 3 / Α) , «Κύρωση και εφ αρµογή της 

Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφ θορά και του Πρόσθετου σ΄  αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφ ορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν . Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφ έρεται η κείµενη νοµοθεσία) .

xiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών 

συµφ ερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε 

 



µε το ν . 2803/ 2000 (ΦΕΚ 48/ Α)  " Κύρωση της Σύµβασης σχετ ικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφ ών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφ ασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουν ίου 

2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατ ίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) . Αυτός ο λόγος 

αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/ 60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατ ίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)   που ενσωµατώθηκε 

µε το ν . 3691/ 2008 (ΦΕΚ 166/Α)  “ Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατ ικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατ ίας και άλλες διατάξεις” .

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/ 36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντ ικατάσταση της 

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

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν . 4198/ 2013 (ΦΕΚ 215/ Α) " Πρόληψη και 

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις." .

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφ ορά ιδίως:  α)  στ ις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) ,  τους διαχειριστές, β)  στ ις περιπτώσεις 

ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε) , τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου (  βλ. τελευταίο εδάφ ιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφ αση από τη συµµετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφ ιο)  

xxiΛαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, 

κατ  εξακολούθηση, συστηµατικά .. .) , η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των ᾽

µέτρων που λήφ θηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονοµικός φ ορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφ ορούν τ ις εισφ ορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφ άλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφ ιο) .  

xxiiiΣηµειώνεται ότ ι,  σύµφ ωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφ όσον προβλέπεται στα 

έγγραφ α της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφ αλιστικών εισφ ορών κατ ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφ έροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/ και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφ ώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφ ορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετ ικά µε το ακριβές ποσό που οφ είλεται λόγω αθέτησης 

των υποχρεώσεών του όσον αφ ορά στην καταβολή φ όρων ή εισφορών κοινωνικής ασφ άλισης 

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφ ωνα µε το τελευταίο 

εδάφ ιο της παραγράφ ου 2 του άρθρου 73, πριν  από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης 

συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφ οράς 

 



xxivΕπαναλάβετε όσες φ ορές χρειάζεται.

xxvΌπως περιγράφ εται στο Παράρτηµα XI  του Προσαρτήµατος Α, ο ι  ο ι κ ον οµ ικ ο ί  φ ο ρε ίς από  

ορ ισµ έν α  κ ράτ η  µ έ λ η  οφ ε ί λ ου ν  ν α  συ µ µ ο ρφ ών ο ν τ α ι  µ ε  άλ λ ες απα ι τ ή σε ι ς που  

κ αθ ορ ί ζο ν τ α ι  στ ο  Παρ άρτ η µ α αυ τ ό .

xxvi
Ε

xxvii
ρια ευρώ και/ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.

xxviii
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.

xxix
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

xxx
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

xxxi
 Επισηµαίνεται  ότι  σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “ Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται  µε τους τίτλους σπουδών και  τα επαγγελµατικά

προσόντα που ορίζονται  στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι  οικονοµικοί

φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι

συγκεκριµένες ικανότητες.”

xxxii
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

xxxiii
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

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

xxxiv
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xxxv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και  στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας

Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει  επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται  στο ν.

3560/ 2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).

xxxvi
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.

48)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και

των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xxxvii
Όπως ορίζονται  στα άρθρα 1 και  3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της

22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει  επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται  στο άρθρο 4 της εν λόγω

απόφασης-πλαίσιο.

xxxvii i
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309

της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και

της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xxxix
Όπως ορίζεται  στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και  την

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και  για την προστασία των θυµάτων της,  καθώς και  για  την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του

Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας

ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xl
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις

περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου

73 )

xli
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xliii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xliv
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να

κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xlv
γκληµάτων που έχουν διαπραχθεί  (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...),  η επεξήγηση πρέπει  να  καταδεικνύει  την επάρκεια  των µέτρων που

λήφθηκαν. 

 



xlvi
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει  την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι  υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xlvii
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό

αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’  εξαίρεση,  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος,  όπως

δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς 

xlvii i
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlix

l.  

l i

l i i
Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

l i ii
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

l iv
Πρβλ άρθρο 48.

lv
 Η απµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

lvi
Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

lvii
Όπως περιγράφαράρτηµα αυτό.

lviii
 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

l ix Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

lx
Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

lx i
Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

lx ii
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

lx iii
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

lx iv
Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή 

υπηρεσίες.

lxv
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες

στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.

lxvi
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

lxvii
Ε

lxvii i
.

lx ix
Ε.

lxx

lxxi

lxxii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος �����������. 

της σύµβασης, συµπληρώνεται  ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α

υποβάλλεται προσφορά.

Ηµεροµηνία έκδοσης   �����������..

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ3.

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ���������������������������..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................�������������.., ή

 



(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση)

.......................�������������.. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών /  νοµικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται

µε όλα τα µέλη της ένωσης /  κοινοπραξίας)

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και  ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους,

εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .......5/  της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”,

σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη /  Πρόσκληση /  Πρόσκληση Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος 6 .............................. της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από

µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας

µέσα σε ....�. ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει  µέχρι  και  την ............... (αν προβλέπεται  ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της

σύµβασης8)

ή

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί  ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να

θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

Βεβαιώνουµε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,

συνυπολογίζοντας και  το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει  το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το

δικαίωµα να εκδίδουµε9.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

 



1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4 Όπως υποσηµείωση 3.

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/ των για τα οποία

υπογράφεται η σχετική σύµβαση.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007.

7                   Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

8                     Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της

εγγύησης πρέπει  να είναι  µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

9                     Ο  καθορισµός  ανωτάτου  ορίου  έκδοσης  των  εγγυητικών  επιστολών  από  τις  τράπεζες  που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την

υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'  740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε  την οποία και  κατέστη υποχρεωτική και  η αναγραφή της

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

 


