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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα       08/07/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 7525 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη ότι, η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν 
και ιδίως: 

 του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του Ν4555/ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») 

 Του Ν.3463/2006/Α΄114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» 

 του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L335) 

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

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

 του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

 Την Υ.Α. 2879/18 (ΦΕΚ 879/13.03.18) «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης Δημοσιεύσεων των φορέων  του Δημοσίου».  
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 Το ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α΄/04.06.2009) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”  

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

 το ΠΔ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

 του ΠΔ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 Την 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16): Έγκριση 
«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ 4 του 
Ν.4412/16 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών και την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ «Οδηγίες συμπλήρωσης 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 του Ν.3054/ΦΕΚ Α΄230/25.09.2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & 
άλλες διατάξεις. 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

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

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

 Την με αρ. Υ.Α. 56902/215/2.6.2017 (Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες 
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

 Την με αρ.  7/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγ. Βαρβάρας. 

 Τις με αρ. Β 175, 177, 176, 182, 178, 181, 180, 179, 174, 173, 183/2019 
Αποφάσεις Δημάρχου - Αναλήψεων Υποχρέωσης στους κωδικούς: 60-6481.000, 
10-6063.001, 15-6063.005, 15-6481.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-
6063.001, 60-6063.001, 60-6063.005, 60-6063.006, 00-6733.001. Τα ποσά 
που προβλέπονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα επιβαρύνουν τους παραπάνω 
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κωδικούς προϋπολογισμού έτους 2019 και το υπόλοιπο ποσό θα επιβαρύνει τους 
ίδιους κωδικούς του επόμενου οικονομικού έτους 2020 ως συνεχιζόμενη προμήθεια. 

 Την με αρ. 84/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, εγκρίθηκαν 
οι όροι της διακήρυξης  και η τεχνική μελέτη. 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια α)γάλακτος για 
υπαλλήλους του Δήμου β)τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 
γ)τροφίμων για το πρόγραμμα σίτισης δ)τροφίμων για τη χορήγηση σε άπορους 
δημότες κατά τις εορτές», προϋπολογισμού 181.588,75€ (με Φ.Π.Α.), & με την άσκηση 
του δικαιώματος τρίμηνης παράτασης (με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας 
κατά 25%), η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
224.611,27€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 7/2019 εγκεκριμένη μελέτη 
της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

        

Αντικείμενο της προμήθειας – Προϋπολογισμός 

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει εννέα (9) ομάδες ειδών: 

 

ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 ΓΑΛΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (CPV 15511100-4) 

A-1.1. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ  

 

 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15000000-8) 

A-1.2. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ)  

Α-1.5. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α-1.8. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)  

 

 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (CPV 15810000-9) 

A-1.3. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ)  

Α-1.6. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  
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 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV 15500000-3) 

A-1.4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ)  

Α-1.7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  

 

ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

 

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15100000-9) 

A-2.1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ)  

Α-2.6. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  

Α-2.12. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)  

 

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (CPV 15220000-6, 15331170-9) 

A-2.2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ) (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ)  

Α-2.7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  

 

 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV 15411110-6) 

Α-2.3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ)  

Α-2.8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  

Α-2.11. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)  

 
 ΑΥΓΑ (CPV 03142500-3) 

A-2.4. ΑΥΓΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ)  

Α-2.9 ΑΥΓΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

 

 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15300000-1) 

A-2.5. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ)  

Α-2.10. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ)  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ANΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gr 12/07/2019 ΩΡΑ 14.00 12/07/2019 ΩΡΑ 14.00  29/07/2019 ΩΡΑ 15.00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 

Πόλη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΤΤΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 12351 

Τηλέφωνο 213 2019329, -330 

Φαξ 213 2019395 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promhthies@agiavarvara.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Παπαναστασάτου Καλλιόπη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.agiavarvara.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  o Δήμος Αγίας Βαρβάρας, μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή  και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α΄Βαθμού). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό και ειδικότερα οι διατάξεις των Νόμων, Π.Δ. 
και Αποφάσεων που προβλέπονται στη σελίδα 5-7 της παρούσας διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση & από το 
Γραφείο Προμηθειών, τηλέφωνα 2132019329, -330 & την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας www.agiavarvara.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

 

 





 

Σελίδα 10 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Επίσης 
έχουν εκδοθεί οι σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης με Α.Α.Υ. / Β 175, 177, 176, 182, 178, 
181, 180, 179, 174, 173, 183/2019. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς: 

 

Α-1. ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α-1.1. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ: 10-6063.001, 15-6063.005, 20-6063.001, 30-
6063.001, 35-6063.001, 60-6063.001, 60-6063.005, 60-6063.006. 

Α-1.2. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Α-1.3. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ– ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Α-1.4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Α-1.5. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Α-1.6.ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ–ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Α-1.7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Α-1.8. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ): 00-6733.001 

 

Α-2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α-2.1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Α-2.2.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΨΑΡΙΑ) (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Α-2.3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Α-2.4. ΑΥΓΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Α-2.5. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Α-2.6. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Α-2.7.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ(ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΨΑΡΙΑ)(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Α-2.8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Α-2.9. ΑΥΓΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Α-2.10. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Α-2.11. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ): 00-6733.001 

Α-2.12. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ): 00-6733.001 

 

Τα ποσά  που προβλέπονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα επιβαρύνουν τους 
παραπάνω κωδικούς προϋπολογισμού έτους 2019 και το υπόλοιπο ποσό θα επιβαρύνει τους 
ίδιους κωδικούς του επόμενου οικονομικού έτους 2020 ως συνεχιζόμενη προμήθεια. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ 

1. ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

A/Α Ομάδες 
Δαπάνη 

άνευ ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
13% 

Γενικό Σύνολο 
με ΦΠΑ για 12 

μήνες 

Γενικό Σύνολο με 
τρίμηνη παράταση 

και αύξηση 25% 
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ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

Α-1.1 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 57.257,20 7.443,44 64.700,64 80.875,80  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

Α-1.2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 20.989,55 2.728,64 23.718,19 29.647,74  

Α-1.3 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  

5.666,00 736,58 6.402,58 8.003,23  

Α-1.4 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  15.982,00 2.077,66 18.059,66 22.574,58  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ  

Α-1.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.452,50 708,83 6.161,33 7.701,67  

Α-1.6 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

3.095,00 402,35 3.497,35 4.371,69  

Α-1.7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 894,00 116,22 1.010,22 1.262,78  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ  

Α-1.8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.830,00 237,90 2.067,90 2.067,90  

2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

Α-2.1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.000,10 910,01 7.910,11 9.887,64  

Α-2.2 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
(ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΨΑΡΙΑ) 

5.330,60 692,98 6.023,58 7.529,47  

Α-2.3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2.281,65 296,61 2.578,26 3.222,82  

Α-2.4 ΑΥΓΑ  25,20 3,28 28,48 35,60  

Α-2.5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 12.800,00 1.664,00 14.464,00 18.080,00  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ  

Α-2.6 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.932,00 901,16 7.833,16 9.791,45  

Α-2.7 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
(ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΨΑΡΙΑ) 

4.077,40 530,06 4.607,46 5.759,33  

Α-2.8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2.607,60 338,99 2.946,59 3.683,24  

Α-2.9 ΑΥΓΑ  151,20 19,66 170,86 213,57  

Α-2.10 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.750,00 227,50 1.977,50 2.471,88  
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ  

Α-2.11 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2.922,00 379,86 3.301,86 3.301,86  

Α-2.12 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.654,00 475,02 4.129,02 4.129,02  

 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ 160.698,00 20.890,75 181.588,75  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
38.073,01 4.949,51 43.022,52  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  198.771,01 25.840,26 224.611,27  

 

O προϋπολογισμός των ανωτέρω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 181.588,75 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε κάθε ομάδα ειδών ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας (εκτός από τα είδη των ομάδων που 
αφορούν τη χορήγηση τροφίμων σε άπορους δημότες κατά τις εορτές Α-1.8, Α-
2.11, Α-2.12), έχει δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους, 
για τρεις μήνες μετά τη λήξη της, με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας κατά 
25%. Με την άσκηση του δικαιώματος τρίμηνης παράτασης η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 224.611,27 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, 
συν 3 μήνες σε περίπτωση ενεργοποίησης της τρίμηνης παράτασης.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

H παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια από την υπογραφή της σύμβασης και για 
δώδεκα (12) μήνες: 

 α) του γάλακτος για δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 

 β) των τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

 γ) των τροφίμων για το πρόγραμμα σίτισης 

 δ) των τροφίμων για τη χορήγηση σε άπορους δημότες κατά τις εορτές 
(Πάσχα – Χριστούγεννα) 

 
Οι δαπάνες για την προμήθεια θα βαρύνουν τον φορέα. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 
 
Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και ειδικότερα: 

 

1. Η χαμηλότερη τιμή για τις ομάδες των ειδών με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο 

 Α-1. ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α-1.1. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

Α-1.2. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 
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Α-1.3. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Α-1.4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Α-1.5. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α-1.6. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α-1.7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α-1.8. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

 

 Για τα είδη με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο (γάλα, είδη παντοπωλείου, αρτοποιίας –
ζαχαροπλαστικής και γαλακτοκομικά), η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί θα είναι 
σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται σε 
αναθεώρηση. 

 

2. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες των ειδών με διαμόρφωση 
μέσης λιανικής ημερήσιας τιμής 

 Α-2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α-2.1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Α-2.2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΨΑΡΙΑ) (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Α-2.3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Α-2.4. ΑΥΓΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Α-2.5. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Α-2.6. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α-2.7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΨΑΡΙΑ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α-2.8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α-2.9. ΑΥΓΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α-2.10. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α-2.11. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

Α-2.12. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

 

 Για τα είδη με διαμόρφωση μέσης λιανικής ημερησίας τιμής (είδη κρεοπωλείου, 
κατεψυγμένα (ψάρια- λαχανικά), ελαιόλαδο, αυγά και είδη οπωροπωλείου) η έκπτωση που 
θα δοθεί θα υπολογίζεται επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, την ημέρα 
παράδοσης του, όπως αυτή πιστοποιείται κάθε φορά από το Δελτίο Πιστοποίησης 
Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής. 

Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.  

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
υποβάλει προσφορά για μία ή για το σύνολο των ομάδων. 

Για όλα τα είδη αν οι συσκευασίες δεν προσφέρονται όπως αναγράφονται στη μελέτη, 
δύναται να γίνεται αναγωγή στη μονάδα της πλησιέστερης συσκευασίας, σύμφωνα με τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/07/2019 και ώρα 15.00 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, από την 12/07/2019 ημέρα Παρασκευή       
και ώρα 14.00. 

1.5 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό: 76673 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί σε μία εβδομαδιαία και μία 
ημερήσια εφημερίδα του Νομού. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Τα τεύχη της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  www.agiavarvara.gr  στην διαδρομή : Γραφείο 
Προμηθειών, Διαγωνισμοί.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, (αρχικής και επαναληπτικής) καθώς 
και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε  η προμήθεια, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα  με 
το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την εγκύκλιο 11/27754/28.6.2010. Σε περίπτωση, 
ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η προκήρυξη   

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ ΜΕΛΕΤΗ 7/2019 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ΄ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της  
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ως άνω συστήματος.  

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται επίσης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών1. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο (prospectus – manuals) μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

                                                           
1
 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
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ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής 
προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή (Πρβλ. άρθρο 19 
παρ. 2 ν. 4412/2016 για την υποβολή προσφοράς 
 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και 
ορίζεται στο ποσό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. της ομάδας ή 
των ομάδων για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. 

Στον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, δεν 
περιλαμβάνονται τα δικαιώματα της τρίμηνης παράτασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι να έχει ισχύ 13 
μηνών από την επόμενη ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού (στην προκειμένη 
περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών), άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

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

H  εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής  ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης  ένδικων βοηθημάτων προσωρινής 
δικαστικής Προστασίας  ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 
το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόσον απαιτείται. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις : α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και 
μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το 
δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως και 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α)Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο  εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
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σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας2  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό, Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο..   

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης, HACCP & ISO 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. 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των 
αναφερόμενων υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα 
αναφερόμενα. β) να διαθέτουν και να προσκομίσουν όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις, 
prospectus  κ.α,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αρ. 7/2019 μελέτη και στο 
άρθρο 2.2.8.1 της παρούσης. 

                                                           
2
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/14) 
Υπουργική Απόφαση καθώς και με τις προδιαγραφές που θέτει το Ανώτατο Χημικό 
Συμβούλιο για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια  σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
δηλώσεων συνεργασίας των προμηθευτών του αναδόχου και συγκεκριμένα βεβαιώσεις 
διάθεσης και υποστήριξης για τα υλικά που απαιτούνται, ήτοι: 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάψουν δήλωση συνεργασίας (Δηλώσεις Συνεργασίας 
Προμηθευτών του αναδόχου) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
αντιπροσώπου του: 

i) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα 
Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία 
συνεργασίας για την υλοποίηση της προμήθειας µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική 
κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των 
αγαθών.  

ii) Ένορκη δήλωση του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 
προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι θα παρέχει την 
δάνεια ικανότητά του στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα διάρκειας 
τουλάχιστον ίσο µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης της 
προμήθειας.  

iii)   Θα επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει επάρκεια των υλικών. 

Οι  ανωτέρω δηλώσεις πρέπει να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήματος από την 
δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά, με μόνη την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού 
φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7. της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
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Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3. της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 
της ένωσης. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με το  ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  
(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )καθώς και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )  
προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης  

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους ,θα πρέπει να το δηλώνει στο Τ.Ε.Υ.Δ 
καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που θα προτείνει. Σ΄αυτή τη περίπτωση ο οικονομικός 
φορέας που υποβάλλει προσφορά ,επισυνάπτει χωριστό-ά έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ , ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-τους υπεργολάβο-ους   

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται 
ψηφιακά  και  υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους  υποψήφιους  αφού 
συμπληρωθεί. 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Υπογραφή του ΤΕΥΔ από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς  

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι 
αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν το ΤΕΥΔ με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να το αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
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ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων3. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5 κρίνονται  

Α) κατά την υποβολή της προσφοράς, 

β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και  

γ) κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 
έως 2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας & επιπλέον υπεύθυνη δήλωση 
του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 

                                                           
3
  Παρ  7 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με  την παρ 8β άρθρου43 Ν.4605/19 
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περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει 
εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων4. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.3γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το 
πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης5,χωρίς 
να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά  την έκδοση του πιστοποιητικού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

                                                           

4 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
5
 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 
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οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.6 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
να διαθέτουν και να προσκομίσουν όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις, τεχνικές εκθέσεις, 
prospectus, ISO, CE, φύλλα συμμόρφωσης, εγγυήσεις και δείγματα όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην με αρ. 7/2019 μελέτη και στο άρθρο 2.2.8.1 της παρούσης.  

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι:  

α) έχουν την δυνατότητα παροχής των ειδών σύμφωνα με τους όρους της 
μελέτης, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

β) η τυχόν δαπάνη που θα προκύψει για τον έλεγχο της ποιότητας των ειδών από 
το Γενικό Χημείο του Κράτους βαρύνει τον ανάδοχο. 

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: Τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με περιβαλλοντική διαχείριση 
περιλαμβάνονται με τα λοιπά απαιτούμενα πιστοποιητικά στο παραπάνω εδάφιο. 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 
η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 
έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους7 που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 

                                                           
6
 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

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

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
7
 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται. 

Όλες οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήματος 
από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, υπογράφονται ψηφιακά, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα . 

Οι Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν χρειάζονται θεώρηση για το γνήσιο 
της υπογραφής εφόσον έχουν υπογραφεί ψηφιακά. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα: 

1. η χαμηλότερη τιμή για τις ομάδες των ειδών με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο 

2. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες των ειδών με διαμόρφωση 
μέσης λιανικής ημερήσιας τιμής 

Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο κάθε ομάδας.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης σε όλη την διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί 
να αλλάξει. Επίσης δεν μπορεί να αλλάξει το ύψος της συνολικής δαπάνης της κάθε ομάδας 
ξεχωριστά, ενώ οι ποσότητες των ειδών δύναται να αλλάξουν επειδή δεν μπορούν να 
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προσδιοριστούν επακριβώς, δεδομένου ότι υπεισέρχονται πολλοί αστάθμητοι παράγοντες 
(αργίες-διακοπές κ.λπ.). 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου με τιμή ίδια ακριβώς με αυτή της 
προσφοράς του. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
& ΙV της Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά 
ομάδα (με την τρίμηνη παράταση, εκτός από τα είδη των ομάδων που αφορούν τη 
χορήγηση τροφίμων σε άπορους δημότες κατά τις εορτές Α-1.8, Α-2.11, Α-2.12). 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.4), στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας 
Υ.Α. 
 2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα8, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. 
Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι 
οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, να επισυναφτούν ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική 
προσφορά) καθώς και τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστημα εκδίδεται 
ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν  εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική 

                                                           
8
 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της ως άνω υπουργικής απόφασης 
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προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 
διαδικασία του διαγωνισμού. Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά  και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει ημερομηνία έως και δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Τα 
κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα 
προσκομιστούν, σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, στο Τμήμα  
Πρωτοκόλλου, της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα λάβουν σχετικό αριθμό. Στον φάκελο θα 
αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: 

 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  α)ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, β) ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, γ) ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ, δ) ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ » 

 

- Προς: Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
                      Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών  

Υπ’  όψιν: Επιτροπή για τη Διενέργεια και την  Αξιολόγηση  των  Διαδικασιών  
Σύναψης  των Δημόσιων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4412 (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/8.8.2016). 

- Διακήρυξη με  αρ. πρωτ.: ............./....../…./2019 

- Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:  ....../ . …/2019 
 
 

- Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος): 
 

o Επωνυμία: 
o Διεύθυνση: 
o Αριθμός τηλεφώνου: 
o Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (Fax): 
o Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

 

ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ, ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8.8.2016). 

 
 
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική προσφορά» ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιέχει όλα τα 
απαιτούμενα ως παραπάνω δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης & από τις τεχνικές 
προδιαγραφές στοιχεία (π.χ τεχνική προσφορά συστήματος, πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας, πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής, κτλ). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
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δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει εκτός από το αναρτημένο υπόδειγμα οικονομικής 
προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) & την παραγόμενη από το σύστημα οικονομική προσφορά, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες. 
  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/20169, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της 
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το 
οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙ),  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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

2.4.3.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τις υπεύθυνες δηλώσεις, 
φύλλα συμμόρφωσης ψηφιακά υπογεγραμμένα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα, καθώς και στα άρθρα 2.2.5, 2.2.6, 
2.2.7 και 2.2.8.1 της παρούσης.  

 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 
σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την 
τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 
υπογεγραμμένη. 

 

                                                           
9
 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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Χώρα καταγωγής και παρασκευής του προϊόντος 10  

Όσον αφορά την προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου, ο προσφέρων, 
εφόσον παρασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα παρασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και 
τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Όταν οι προσφέροντες δεν θα παρασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 
οποία θα παρασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, 
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την 
Αναθέτουσα Αρχή ότι, η παρασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση 
στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα παρασκευής του 
τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος 
αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, 
σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

2.4.3.2 Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό 
της προσφοράς. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής,  όπως ορίζεται κατωτέρω  & σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης σε έντυπη μορφή & σε ηλεκτρονική 
μορφή ως επισυναπτόμενο αρχείο στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό στο 
www.eprocurent.gov.gr.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει 
αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η χαμηλότερη τιμή για τις ομάδες των ειδών με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά ομάδα.  
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 Προστίθεται παρ 5 στο άρθρο 94 Ν.4412/16 με την παρ 9 άρθρου 43 Ν.4605/19 
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[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της 
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άνευ ΦΠΑ, για την παροχή της προμήθειας στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

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

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) 
η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

 
Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες των ειδών με διαμόρφωση 
μέσης λιανικής ημερήσιας τιμής 

-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ) (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

-ΑΥΓΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

-ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

 
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου τμήματος, την ημέρα 
παράδοσής του, όπως αυτή πιστοποιείται κάθε φορά από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του 
Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής,  το οποίο θα οδηγεί 
στην χαμηλότερη συνολικά τιμή για την ομάδα συνολικά. 
Εφόσον   στην   ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  οικονομικής  προσφοράς  του  ΕΣΗΔΗΣ  δεν  
μπορεί  να  αποτυπωθεί  ποσοστό  έκπτωσης & για λόγους σύγκρισης των προσφορών από 
το σύστημα στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της οικονομικής προσφοράς του 
συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης για τα τμήματα της ομάδας που 
προσφέρουν επί της προϋπολογισθείσας τιμής του εκάστοτε τμήματος,  
 
Στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 
την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό), που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης & το 
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υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV που επισυνάπτεται στην 
παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τις προσφορές 
με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων11. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών12 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα ή με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενα φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

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

                                                           
11

 Παρ  8 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με  την παρ 8β άρθρου43 Ν.4605/19 

 
12

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ε) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 02/08/2019 και ώρα  10π.μ.(δηλαδή 4 εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία προσφορών)  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  

Την ίδια ημερομηνία το αρμόδιο όργανο θα αποσφραγίσει & τους φυσικούς φακέλους 
προσφορών που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3. και θα 
μονογράψει ανά φύλλο το σύνολο των υποβληθέντων εγγράφων. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Την ίδια ημερομηνία το αρμόδιο 
όργανο θα αποσφραγίσει & τους φυσικούς φακέλους οικονομικών προσφορών που έχουν 
υποβληθεί. 

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ήτοι ποιες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές και ποιες απορριπτέες, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στο άνοιγμα 
όλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, δηλαδή και όσων οι 
προσφορές κρίθηκαν απορριπτέες από πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής 
προσφοράς13.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα παραπάνω πρακτικά,  κοινοποιούνται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας 
της «επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή (μέσω του πιστοποιημένου χρήστη στο 
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ) προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής, Τεχνική 
Προσφορά & Οικονομική Προσφορά), επικυρώνονται με μία μόνο απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους 
συμμετέχοντες και ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με  τις διατάξεις 
του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός 
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«υποψήφιο ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των 
δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά μέσα για την 
πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει 
μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο 
παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει 
επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε 
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  
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 Άρθρο 100 παρ. 4 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10α του αρθ. 43 Ν. 4605/19. 
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Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα  εντός (3) εργασίμων     
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή  ακριβή 
αντίγραφα  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρμόδια υπηρεσία, σε 
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά 
και  με απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβεια τους14 .Τα δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 Ν.4412/16  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει 
σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3. της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την 
υποβολή του15 πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, για 
κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2) Πιστοποιητικό  που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του16 πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από 
δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν 
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι 

                                                           
14

 Με την παρ.7αε του άρθρου 43 Ν.4605/19 προστίθεται παρ 13 στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
15

 Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
16

 Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12  στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
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ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς 
(3) μήνες  πριν από την υποβολή τους17 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες  μέρες από την υποβολή του18, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  ημέρες 
πριν  από την υποβολή τους19  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 
μεταβολές του. 

Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : Εφόσον συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 
έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή  

 

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

 Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 
ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 
οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν 
μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, 
με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

 Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς 
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
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 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
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 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
19

 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
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Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση 
των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος 
φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του 
στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν 
αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 
υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί 
κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 
κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 
περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η 
Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
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. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται 

με επικυρωμένη μετάφραση20   

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 
ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

(6) Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
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διασφάλισης ποιότητας ,καθώς και με απαιτούμενα συστήματα η πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 

(7) Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει  την 
δάνεια ικανότητα του στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το 
προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της προμήθειας. 

(8) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ,που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του21   από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής» . 

Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί 
να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης22,χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 
ΣΕΠΕ σχετικά  την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς απόδειξη ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως 
αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3. παρούσας διακήρυξης.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οφείλει να δηλώσει τα τμήματα 
της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο  και  η αναθέτουσα αρχή 
επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3. της παρούσας  διακήρυξης  και με τη προσκόμιση 
των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου  , εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, 
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα(10) 
ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. .(παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16 )23 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 
στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
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που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.(παρ 3 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου» –  και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 
προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. .(παρ 4 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. .(παρ 5 άρθρου  103 Ν.4412/16) 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) στο οποίο 
αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του 
άρθρου 103 Ν.4412/16  και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16  είτε 
κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 (παρ 6 
άρθρου  103 Ν.4412/16). 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 
4412/16 . (παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16)24  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) Όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε 
περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
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της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 
του άρθρου 372 και 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση 
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η 
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον 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, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
μετά την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 
374)25 του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών & κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στην ΑΕΠΠ.  Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινής ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν 
μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

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

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας . και επιπλέον 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της τρίμηνης παράτασης θα κατατεθεί εκ νέου 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, στο ανάλογο ποσό της ομάδας (εκτός 
ΦΠΑ), για την οποία αυτή ενεργοποιείται.(άρθρο 72, παρ. 1β, Ν.4412/16). 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Δεν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το 
ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€). 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους 
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Σε εκτέλεση συμβατικού όρου μπορεί η σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου 

προμηθευτή, εφόσον ενεργοποιηθεί η τρίμηνη παράταση. 
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Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους 
των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία, με την ίδια τεχνική & επαγγελματική ικανότητα. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της 
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/26  

                                                           
26

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1-2.2.3.3. και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 
τιμολογίου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των ειδών που ανατέθηκαν με την σύμβαση στον ανάδοχο από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 221 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος, (σήμερα  4%) επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  

β) εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 & την 
παρούσα. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιβολή του προβλεπόμενου από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμού του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201627  οργάνου. 

 Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 
κοινοποιείται με δική τους φροντίδα  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους 
που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

                                                           
27

 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου 
να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως δώδεκα (12) μήνες. Σε κάθε ομάδα ειδών ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
(εκτός από τα είδη των ομάδων που αφορούν τη χορήγηση τροφίμων σε άπορους 
δημότες κατά τις εορτές Α-1.8, Α-2.11, Α-2.12) έχει δικαίωμα μονομερούς παράτασης 
της σύμβασης με τους ίδιους όρους, για τρεις μήνες μετά τη λήξη της, με αντίστοιχη αύξηση 
της προϋπολογισθείσας αξίας κατά 25%.  

Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας (τμηματική παράδοση) θα καθοριστεί σύμφωνα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, αφού προηγηθεί συνεννόηση του αναδόχου με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 

Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τμηματικά με φαξ ή τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο από τις υπηρεσίες και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί την 
ημέρα και ώρα που θα του ζητηθούν. 

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή με δικά του ή 
μισθωμένα μεταφορικά μέσα τα οποία θα πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις,  σε χώρους 
που θα υποδεικνύονται από τις υπηρεσίες. 

Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. 
Εφόσον το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να 
ενημερώσει εγκαίρως (τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την προγραμματισμένη 
εκτέλεση της παραγγελίας) προκειμένου να μη φέρει ευθύνη και να προσκομίσει βεβαίωση 
της οικείας Αγορανομικής Αρχής, περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά.  

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει να προσκομίσει κάποιο είδος, τότε ο Δήμος και τα Νομικά 
Πρόσωπα θα έχουν το δικαίωμα να το αγοράσουν (αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο 
εμπόριο με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Θα πρέπει στην συσκευασία τους να 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η χώρα προέλευσης, τα συστατικά του προϊόντος και το 
καθαρό βάρος της κάθε συσκευασίας. Οι συσκευασίες θα πληρούν τους όρους υγιεινής όπως 
καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και τις 
Οδηγίες του ΕΦΕΤ. Η συντήρηση και η διακίνηση να πληροί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, 
του HACCP ή νεότερου και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας 
κατάλληλο για τρόφιμα. 

Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοίωση 
και να μην είναι ληγμένα. 

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 
αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα 
περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία. Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα 
προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της 
Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. 

Ο κάθε φορέας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 





 

Σελίδα 54 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική & ποιοτική παραλαβή των 
υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η επιτροπή αυτή θα καταμετρά λεπτομερώς 
τις ποσότητες που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και θα ελέγχει τη συμφωνία 
αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με 
κάθε χορηγούμενο είδος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τις εκθέσεις 
των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν του ζητηθεί. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα 
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά 
τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μετά την παράδοση των ειδών και την έκδοση των σχετικών 
παραστατικών. 

 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 
1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 
αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 





 

Σελίδα 56 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Αναπροσαρμογή τιμής  

Στα πλαίσια της ανάθεσης και εκτέλεσης της  παρούσας σύμβασης, δεν επιτρέπεται 
αναπροσαρμογή τιμής. 

6.5  Λοιπές διατάξεις  

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 
του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η 
επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των 
προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και 
καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την 
αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι 
το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η 
επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη 
τεχνική προσφορά. 

 

 

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ.7/2019 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προµήθεια α)γάλακτος για υπαλλήλους του ∆ήµου β)τροφίµων για τους 
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου γ)τροφίµων για το πρόγραµµα σίτισης 

δ)τροφίµων για τη χορήγηση σε άπορους δηµότες κατά τις εορτές 

 

Αρ. Μελέτης: 7/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική έκθεση 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
3. Τεχνικές προδιαγραφές 
4. Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Προµήθεια α)γάλακτος για υπαλλήλους 
του ∆ήµου β)τροφίµων για τους 
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου 

γ)τροφίµων για το πρόγραµµα σίτισης 
δ)τροφίµων για τη χορήγηση σε άπορους 

δηµότες κατά τις εορτές 

 

Αρ. Μελέτης: 7/2019 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

H παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα 

μήνες: 

 α) του γάλακτος για δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 

 β) των τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

 γ των τροφίμων για το πρόγραμμα σίτισης 

 δ) των τροφίμων για τη χορήγηση σε άπορους δημότες κατά τις εορτές (Πάσχα – Χριστούγεννα) 

 

Η προμήθεια θα γίνει με βάσει τους όρους της διακήρυξης και της παρούσας μελέτης. Τα είδη θα 

πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην μελέτη και θα προσκομίζονται σε χώρους και σε 

ποσότητες που θα καθορίζονται από την εκάστοτε υπηρεσία. 

 

O προϋπολογισμός των ανωτέρω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 181.588,75 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Σε κάθε ομάδα ειδών, εκτός από τις ομάδες που αφορούν τη χορήγηση τροφίμων σε άπορους δημότες κατά 

τις εορτές (ομάδες ειδών Α-1.8, Α-2.11, Α-2.12), ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει δικαίωμα μονομερούς 

παράτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους, για τρεις μήνες μετά τη λήξη της, με αντίστοιχη αύξηση της 
προϋπολογισθείσας αξίας κατά 25%. Με την άσκηση του δικαιώματος τρίμηνης παράτασης, η συνολική 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 198.771,01 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 224.611,27 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΤΡΙΜΗΝΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 25% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 64.700,64 16.175,16 80.875,80 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 79.184,86 19.796,22 98.981,08 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 28.204,47 7.051,14 35.255,61 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΆ 

ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ 
9.498,78 - 9.498,78 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 181.588,75  43.022,52  224.611,27  

 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του Δήμου: 

 

Α-1. ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ομάδα Α-1.1. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ: 10-6063.001, 15-6063.005, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001, 60-

6063.001, 60-6063.005, 60-6063.006. 

Ομάδα Α-1.2. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Ομάδα Α-1.3. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Ομάδα Α-1.4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Ομάδα Α-1.5. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Ομάδα Α-1.6. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Ομάδα Α-1.7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Ομάδα Α-1.8. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ): 00-6733.001 

 

Α-2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Ομάδα Α-2.1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Ομάδα Α-2.2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΨΑΡΙΑ) (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Ομάδα Α-2.3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Ομάδα Α-2.4. ΑΥΓΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Ομάδα Α-2.5. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ): 60-6481.000 

Ομάδα Α-2.6. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Ομάδα Α-2.7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΨΑΡΙΑ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Ομάδα Α-2.8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Ομάδα Α-2.9. ΑΥΓΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Ομάδα Α-2.10. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ): 15-6481.001 

Ομάδα Α-2.11. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ): 00-6733.001 

Ομάδα Α-2.12. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ): 00-6733.001 
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Η συνολική ποσότητα του γάλακτος για τους υπαλλήλους του δήμου είναι 52.052 συσκευασίες του ενός 
(1) λίτρου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

κωδικός αριθμός 
προσωπικού 

αριθμός 
εργαζομένων 

μήνες/έτος 
τεμάχια ενός λίτρου ανά 

εργαζόμενο ανά μήνα 
ετήσιο σύνολο 

τεμαχίων ενός λίτρου 

10-6063.001  1 11 26 286 

60-6063.001  12 11 26 3.432 

60-6063.001  8 8 26 1.664 

     

15-6063.005  11 11 26 3.146 

     

20-6063.001  63 11 26 18.018 

20-6063.001  29 8 26 6.032 

     

30-6063.001  19 11 26 5.434 

30-6063.001  24 8 26 4.992 

     

60-6063.006  3 11 26 858 

60-6063.005  1 11 26 286 

     

35-6063.001  16 11 26 4.576 

35-6063.001  16 8 26 3.328 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.052 

 

O προϋπολογισμός για την προμήθεια γάλακτος είναι 64.700,64 ευρώ. To 30% του προϋπολογισμού 

προβλέπεται να επιβαρύνει τους κωδικούς 10-6063.001, 15-6063.005, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001, 

60-6063.001, 60-6063.005, 60-6063.006 του προϋπολογισμού έτους 2019 και το υπόλοιπο ποσό τους ίδιους 

κωδικούς του επόμενου οικονομικού έτους ως συνεχιζόμενη προμήθεια. Με το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, 

η εκτιμώμενη αξία είναι 80.875,80 ευρώ. 

 

O προϋπολογισμός για την προμήθεια τροφίμων των παιδικών σταθμών του δήμου είναι 79.184,86 

ευρώ. To 30% του προϋπολογισμού προβλέπεται να επιβαρύνει τον κωδικό 60-6481.000 του προϋπολογισμού 
έτους 2019 και το υπόλοιπο ποσό τον ίδιο κωδικό του επόμενου οικονομικού έτους ως συνεχιζόμενη 

προμήθεια. Με το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, η εκτιμώμενη αξία είναι 98.981,08 ευρώ. 

 

O προϋπολογισμός για την προμήθεια τροφίμων για το πρόγραμμα σίτισης είναι 28.204,47 ευρώ. To 

30% του προϋπολογισμού προβλέπεται να επιβαρύνει τον κωδικό 15-6481.001 του προϋπολογισμού έτους 

2019 και το υπόλοιπο ποσό τον ίδιο κωδικό του επόμενου οικονομικού έτους ως συνεχιζόμενη προμήθεια. Με 

το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, η εκτιμώμενη αξία είναι 35.255,61 ευρώ. 
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O προϋπολογισμός για την προμήθεια τροφίμων για τη χορήγηση σε άπορους δημότες κατά τις εορτές 
είναι 9.498,78 ευρώ. To 50% του προϋπολογισμού προβλέπεται να επιβαρύνει τον κωδικό 00-6733.001 του 

προϋπολογισμού έτους 2019 και το υπόλοιπο ποσό τον ίδιο κωδικό του επόμενου οικονομικού έτους ως 

συνεχιζόμενη προμήθεια. 

 

 

 

Αγία Βαρβάρα  10/5/2019  Θεωρήθηκε  10/5/2019 

Ο Συντάξας  Ο Δ/ντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Περιβάλλοντος 

   

   

Κώστας Τσούτσουρας   Αντώνης Ζυματούρας 

Χημικός Μηχανικός  Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 





 

Σελίδα 62 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Προµήθεια α)γάλακτος για υπαλλήλους 
του ∆ήµου β)τροφίµων για τους 
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου 

γ)τροφίµων για το πρόγραµµα σίτισης 
δ)τροφίµων για τη χορήγηση σε άπορους 

δηµότες κατά τις εορτές 

 

Αρ. Μελέτης: 7/2019 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός ως προς τις ποσότητες των ειδών και ισχύει μόνο το ύψος της 

συνολικής δαπάνης της κάθε ομάδας ξεχωριστά. Οι τιμές περιλαμβάνουν πάσα απαιτούμενη δαπάνη μη 
ρητώς αναφερομένη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

μελέτης εκτέλεση της προμήθειας. 

Για όλα τα είδη αν οι συσκευασίες δεν προσφέρονται όπως αναγράφονται παρακάτω, δύναται να 

γίνεται αναγωγή στη μονάδα της πλησιέστερης συσκευασίας, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Α-1. ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΟΜΑΔΑ A-1.1. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

Α/Α CPV Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15511100-4 

Γάλα 

παστεριωμένο 

Γάλα αγελαδινό παστεριωμένο, σε 

συσκευασία του ενός λίτρου, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές (πλήρες ή 

ημιαποβουτυρωμένο), μετά της 

μεταφοράς και παράδοσης του σε 

σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος 

Τεμάχιο 52.052 1,10 57.257,20 

    Σύνολο άνευ ΦΠΑ 13% 57.257,20 

    ΦΠΑ 13% 7.443,44 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 64.700,64 
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ΟΜΑΔΑ A-1.2. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15000000-8 

Τρόφιμα, ποτά, 

καπνός και 

συναφή 

προϊόντα 

ΑΛΕΥΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΕΩΣ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 
ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 2,70 216,00 

2 15000000-8 

ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 
ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 1,20 96,00 

3 15000000-8 
ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 

ΦΑΡΙΝ-ΑΠ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 100,00 0,95 95,00 

4 15000000-8 

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 

ΦΑΡΙΝ-ΑΠ  

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 185,00 1,35 249,75 

5 15000000-8 
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΝΕΡΟ 1,5lt 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ  

6TEM x 1,5lt 
TEMAXIO 50,00 2,20 110,00 

6 15000000-8 
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΝΕΡΟ 500gr 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ  

12TEM x 500ml 
TEMAXIO 20,00 2,50 50,00 

7 15000000-9 

ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ 

ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 3 Ή 

5 ΦΡΟΥΤΑ  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

300gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 4,60 46,00 

8 15000000-8 

ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ 

ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

300gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 4,60 46,00 

9 15000000-8 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 320,00 1,00 320,00 

10 15000000-8 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 

ΚΟΦΤΟ ΜΕΤΡΙΟ - 

ΨΙΛΟ 

ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 450,00 1,00 450,00 

11 15000000-8 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 & 

Νο 10 
ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 0,90 45,00 

12 15000000-8 ΜΕΛΙ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00 12,00 960,00 

13 15000000-8 
ΠΕΠΟΝΑΚΙ 

(ΖΥΜΑΡΙΚΑ) 
ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 400,00 1,15 460,00 

14 15000000-8 
ΡΥΖΙ (ΜΠΟΝΕΤ) 

ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 300,00 1,25 375,00 

15 15000000-8 ΡΥΖΙ ΣΟΥΠΑΣ ΓΛΑΣΕ ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 500,00 1,20 600,00 

16 15000000-8 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 16,00 1,15 18,40 

17 15000000-8 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 800,00 1,70 1.360,00 





 

Σελίδα 64 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

18 15000000-8 
ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 

ΨΙΛΟ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 100,00 0,55 55,00 

19 15000000-8 

ΑΝΘΟΣ 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 160gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,30 26,00 

20 15000000-8 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ 

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΑΨΟΥΛΕΣ/ΣΚΟΝΗ  

(5τεμ x 0,30gr) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 0,80 40,00 

21 15000000-8 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 25gr ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00 0,90 3,60 

22 15000000-8 

ΒΟΥΤΥΡΟ 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

ΦΥΤΙΚΟ SOFT 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΡΟΥΣ 250gr ΤΕΜΑΧΙΟ 200,00 1,30 260,00 

23 15000000-8 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 25gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 2,00 20,00 

24 15000000-8 ΔΑΦΝΗ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 250gr ΤΕΜΑΧΙΟ 8,00 4,60 36,80 

25 15000000-8 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 625gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 900,00 6,50 5.850,00 

26 15000000-8 ΔΥΟΣΜΟΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 25gr ΤΕΜΑΧΙΟ 8,00 1,40 11,20 

27 15000000-8 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 1,00 20,00 

28 15000000-8 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 
ΤΕΜΑΧΙΟ 150,00 1,00 150,00 

29 15000000-8 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 50gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 1,30 26,00 

30 15000000-8 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 50gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 1,10 22,00 

31 15000000-8 
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 

ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg 
ΤΕΜΑΧΙΟ 40,00 8,00 320,00 

32 15000000-8 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 200gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 1,00 10,00 

33 15000000-8 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 

380gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 150,00 3,00 450,00 

34 15000000-8 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

200gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,30 52,00 

35 15000000-8 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-

ΜΠΕΡ 

ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 225gr ΤΕΜΑΧΙΟ 600,00 1,35 810,00 

36 15000000-8 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ 

ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ 
ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 250gr ΤΕΜΑΧΙΟ 400,00 1,30 520,00 

37 15000000-8 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 225gr ΤΕΜΑΧΙΟ 300,00 0,95 285,00 
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Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 

38 15000000-8 
ΝΙΦΑΔΕΣ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ 

ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 1kg 

ΤΕΜΑΧΙΟ 300,00 6,00 1.800,00 

39 15000000-8 ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ 250,00 1,00 250,00 

40 15000000-8 ΠΙΠΕΡΙ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00 7,00 28,00 

41 15000000-8 ΡΙΓΑΝΗ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00 5,70 22,80 

42 15000000-8 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 350gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 1,80 18,00 

43 15000000-8 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 

KINDER (ΟΚΤΑΔΑ) 
ΒΑΡΟΥΣ 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 150,00 1,60 240,00 

44 15000000-8 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 

ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΜΑΡΟ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 600,00 0,75 450,00 

45 15000000-8 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 250gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 1,20 12,00 

46 15000000-8 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ 

ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 10 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΡΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ 

1gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00 1,00 4,00 

47 15000000-8 
ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 1,30 65,00 

48 15000000-8 

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 

ΜΕΓΑΛΟ  

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΒΑΡΟΥΣ 720gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 850,00 2,60 2.210,00 

49 15000000-8 
ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

ΣΙΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ  

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΒΑΡΟΥΣ 680gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250,00 2,10 525,00 

50 15000000-8 TAXINI  ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ 300 gr TEMAXIO 200 4,50 900,00 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13%  20.989,55 

   ΦΠΑ 13% 2.728,64 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 23.718,19 
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ΟΜΑΔΑ A-1.3. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15810000-9 

Αρτοσκευάσματα, φρέσκα 

είδη ζαχαροπλαστικής και 

γλυκίσματα  

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ 

ΒΑΡΟΥΣ 60gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,30 150,00  

2 15810000-9 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ  

ΚΟΥΛΟΥΡΙ 

ΒΑΡΟΥΣ 60gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1200 0,50 600,00  

3 15810000-9 ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 350gr 
ΚΙΛΟ 750 1,60 1.200,00  

4 15810000-9 
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΕΩΣ 

ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 350gr 
ΚΙΛΟ 900 2,00 1.800,00  

5 15810000-9 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ 

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 

ΚΙΛΟ 40 7,00 280,00  

6 15810000-9 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ - 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 

ΚΙΛΟ 40 9,00 360,00  

7 15810000-9 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 

ΚΙΛΟ 40 5,90 236,00  

8 15810000-9 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 

ΚΙΛΟ 150 5,60 840,00  

9 15555100-4 Παγωτό  
ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ-

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ΔΟΧΕΙΟ 

ΒΑΡΟΥΣ 1 Κg 
ΚΙΛΟ 20 10,00 200,00  

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13%  5.666,00 

   ΦΠΑ 13% 736,58 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 6.402,58 
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ΟΜΑΔΑ A-1.4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Νέα 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
15511100-4 Γάλα 

παστεριωμένο 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (ΠΛΗΡΕΣ Ή 

ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ)  

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ 1lt 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2.500 1,10 2.750,00 

2 
15511100-4 Γάλα 

παστεριωμένο 

ΓΑΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (ΠΛΗΡΕΣ Ή 

ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ) 

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ 1lt 
ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,50 125,00 

3 
15551300-8 

Γιαούρτι 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 

10% ή 2% ΛΙΠΑΡΑ 

ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ 

1kg 
ΤΕΜΑΧΙΟ 500 3,90 1.950,00 

4 
15551300-8 

Γιαούρτι 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 

10% ή 2% ΛΙΠΑΡΑ 

ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ 

500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2,50 375,00 

5 
15551300-8 

Γιαούρτι 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΡΟΥΤΑ 

ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

150gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.900 1,10 2.090,00 

6 

15540000-5 

Τυροκομικά 

προϊόντα 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 360 11,00 3.960,00 

7 

15540000-5 

Τυροκομικά 

προϊόντα 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 
ΒΑΡΟΥΣ 1kg 

ΣΕ ΦΕΤΕΣ 
ΚΙΛΟ 260 11,00 2.860,00 

9 15540000-5 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 260 7,20 1.872,00 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 15.982,00 

   ΦΠΑ 13% 2.077,66 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 18.059,66 
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ΟΜΑΔΑ Α-1.5. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερική 
Δαπάνη 

1 15000000-
8 

ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

1 KG 
ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,20 60,00 

2 15000000-
8 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ  ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 800 1,00 800,00 

3 15000000-
8 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 & Νο 10 ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 1100 0,90 990,00 

4 15000000-
8 ΡΥΖΙ (ΜΠΟΝΕΤ) ΚΙΤΡΙΝΟ  ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 5kg ΤΕΜΑΧΙΟ 80 7,80 624,00 

5 15000000-
8 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 5kg ΤΕΜΑΧΙΟ 60 11,00 660,00 

6 15000000-
8 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 5kg ΤΕΜΑΧΙΟ 60 13,50 810,00 

7 15000000-
8 ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,55 137,50 

8 15000000-
8 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 

50gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,30 26,00 

9 15000000-
8 ΠΙΠΕΡΙ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 30 7,00 210,00 

10 15000000-
8 ΡΙΓΑΝΗ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,70 171,00 

11 15000000-
8 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΟΥΜΑΡΟ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 
ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 900 0,75 675,00 

12 15000000-
8 ΝΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 410gr ΤΕΜΑΧΙΟ 170 1,70 289,00 

    Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 5.452,50 

    ΦΠΑ 13% 708,83 

    Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 6.161,33 
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ΟΜΑΔΑ Α-1.6. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερική 
Δαπάνη 

1 

15810000-9 
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα 
είδη ζαχαροπλαστικής και 

γλυκίσματα  

ΨΩΜΙ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ  

ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 
350gr ΚΙΛΟ 1600 1,60 2.560,00 

2 15810000-9 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 
ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΧΥΜΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΚΙΛΟ 50 5,90 295,00 

3 15810000-9 ΚΕΙΚ 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 

100 GR 
ΚΙΛΟ 30 8,00 240,00 

    
Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 

13% 
3.095,00 

    ΦΠΑ 13% 402,35 

    Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 3.497,35 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α-1.7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερική 
Δαπάνη 

1 
15540000-5 

Τυροκομικά 

προϊόντα 

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 120 6,90 828,00 

2 
15511100-4 Γάλα 

παστεριωμένο 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

ΠΛΗΡΕΣ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 
1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,10 66,00 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 894,00 

    ΦΠΑ 13% 116,22 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 1.010,22 
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ΟΜΑΔΑ Α-1.8. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερική 
Δαπάνη 

1 

15511100-4 
Γάλα 

παστεριωμένο 
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 600 1,10 660,00 

2 15000000-8 

ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΤΕΜΑΧΙΟ 600 1,20 720,00 

3 15000000-8 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΟΥΜΑΡΟ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 
500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0,75 450,00 

     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 1.830,00 

     ΦΠΑ 13% 237,90 

     Σύνολο με ΦΠΑ 13% 2.067,90 
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Α-2.ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ  

 

ΟΜΑΔΑ A-2.1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

 

Α/Α CPV Είδος Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Νέα 

Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ στο 

Δελτίο Πιστοποίησης 

τιμών της 15/3/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15100000-9 

Ζωικά 

προϊόντα, 

κρέας και 

προϊόντα 

κρέατος 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 

ΣΠΑΛΑ Ή ΕΛΙΑ 

(Κωδικός είδους από 

το Δελτίο Τιμών 

5323 ή 5325) 

ΣΠΑΛΑ Ή ΕΛΙΑ 

ΜΟΣΧΟΥ ΝΕΑΡΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-12 

ΜΗΝΩΝ) 

ΚΙΛΟ 500 8,40 4.200,00 

2 15100000-9 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 

ΠΟΝΤΙΚΙ Ή ΕΛΙΑ 

(Κωδικός είδους από 

το Δελτίο Τιμών 

5326 ή 5325) 

ΠΟΝΤΙΚΙ Ή ΕΛΙΑ 

ΜΟΣΧΟΥ ΝΕΑΡΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-12 

ΜΗΝΩΝ) 

ΚΙΛΟ 150 8,40 1.260,00 

3 15100000-9 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ. 65% 

Α (Κωδικός είδους 

από το Δελτίο Τιμών 

5703) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ. 

65% Α 
ΚΙΛΟ 550 2,03 1.116,50 

4 15100000-9 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΣΤΗΘΟΣ (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 5707) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΣΤΗΘΟΣ 
ΚΙΛΟ 120 3,53 423,60 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 7.000,10 

   ΦΠΑ 13% 910,01 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 7.910,11 
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ΟΜΑΔΑ A-2.2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΨΑΡΙΑ) (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή χωρίς 

ΦΠΑ στο Δελτίο 

Πιστοποίησης τιμών της 

28/2/2019 (λαχανικά) & 

15/3/2019 (ψάρια) 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15331170-9 

Kατεψυγμένα 

λαχανικά 

ΑΡΑΚΑΣ (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 

72617) 

ΠΑΚΕΤΟ 1kg ΚΙΛΟ 135 1,38 186,30 

2 

15331170-9 

Kατεψυγμένα 

λαχανικά 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΠΛΑΤΙΑ (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 

72646) 

ΠΑΚΕΤΟ 1kg ΚΙΛΟ 135 1,50 202,50 

3 

15220000-6 

Κατεψυγμένα 

ψάρια, φιλέτα 

ψαριών και άλλα 

κρέατα ψαριών 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΦΙΛΕΤΟ (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 

4508) 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 300 5,30 1.590,00 

4 15220000-6 

ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ 

(Κωδικός είδους 

από το Δελτίο 

Τιμών 4520) 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 220 6,19 1.361,80 

5 15220000-6 

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 

(Κωδικός είδους 

από το Δελτίο 

Τιμών 4552) 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 250 7,96 1.990,00 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 5.330,60 

   ΦΠΑ 13% 692,98 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 6.023,58 
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ΟΜΑΔΑ Α-2.3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ στο Δελτίο 

Πιστοποίησης τιμών της 

28/2/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
15411110-6 

Ελαιόλαδο 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

(ΕΞΤΡΑ) ΠΑΡΘΕΝΟ 

(Κωδικός είδους από το 

Δελτίο Τιμών 72531) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΔΟΧΕΙΟ 5lt 
ΤΕΜΑΧΙ0 105 21,73 2.281,65 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 2.281,65 

   ΦΠΑ 13% 296,61 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 2.578,26 

 

 

ΟΜΑΔΑ A-2.4. ΑΥΓΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ στο Δελτίο 

Πιστοποίησης τιμών της 

15/3/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
03142500-

3 Αυγά 

ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 

ΑΝΩ ΤΩΝ 55gr (Κωδικός 

είδους από το Δελτίο 

Τιμών 6301) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΞΑΔΑΣ 
ΕΞΑΔΑ 30 0,84 25,20 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 25,20 

   ΦΠΑ 13% 3,28 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 28,48 
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ΟΜΑΔΑ A-2.5. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

 

Α/Α CPV Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική 

τιμή χωρίς 

ΦΠΑ στο 

Δελτίο 

Πιστοποίησης 

Τιμών της 

Περιφέρειας 

Αττικής 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15300000-1 
Φρούτα, 

λαχανικά 

και συναφή 

προϊόντα 

Όπως αυτά 

περιγράφονται 

στο Δελτίο 

Πιστοποίησης 
Τιμών του 

Τμήματος 

Εμπορίου της 

Δ/νσης 

Ανάπτυξης 

Περιφέρειας 

Αττικής 

ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΤΙΜΗΜΑ 

1 12.800,00 12.800,00 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 12.800,00 

   ΦΠΑ 13% 1.664,00 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 14.464,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α-2.6. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή 
χωρίς ΦΠΑ στο 

Δελτίο Πιστοποίησης 
Τιμών της 15/3/2019 

Μερική 
Δαπάνη 

1 

15100000-9 
Ζωικά προϊόντα, 

κρέας και 
προϊόντα 
κρέατος 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
ΕΛΙΑ (Κωδικός 

είδους από το Δελτίο 
Τιμών 5325) 

ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 
ΝΕΑΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (8-12 
ΜΗΝΩΝ)  

ΚΙΛΟ 300 8,40 2.520,00 

2 15100000-9  

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
(Κωδικός είδους από 

το Δελτίο Τιμών 
5321) 

ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ 
ΝΕΑΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (8-12 
ΜΗΝΩΝ)  

ΚΙΛΟ 300 8,84 2.652,00 

3 15100000-9  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΜΠΟΥΤΙ (Κωδικός 

είδους από το Δελτίο 
Τιμών 5701) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΜΠΟΥΤΙ  ΚΙΛΟ 1000 1,76 1.760,00 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 6.932,00 

    ΦΠΑ 13% 901,16 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 7.833,16 
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 ΟΜΑΔΑ Α-2.7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΨΑΡΙΑ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή χωρίς 
ΦΠΑ στο Δελτίο 

Πιστοποίησης Τιμών 
της 28/2/2019 (λαχανικά) 
& 15/3/2019 (βακαλάος) 

Μερική 
Δαπάνη 

1 
15331170-9 

Kατεψυγμένα 
λαχανικά 

ΑΡΑΚΑΣ (Κωδικός 
είδους από το 
Δελτίο Τιμών 

72617) 

ΠΑΚΕΤΟ 1kg  ΚΙΛΟ 480 1,38 662,40 

1 
15331170-9 

Kατεψυγμένα 
λαχανικά 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ΠΛΑΤΙΑ (Κωδικός 

είδους από το 
Δελτίο Τιμών 

72646) 

ΠΑΚΕΤΟ 1kg  ΚΙΛΟ 480 1,50 720,00 

2 

15220000-6 
Κατεψυγμένα 
ψάρια, φιλέτα 

ψαριών και άλλα 
κρέατα ψαριών 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚ. 
(Κωδικός είδους 
από το Δελτίο 
Τιμών 4505) 

ΠΑΚΕΤΟ 1kg  ΚΙΛΟ 700 3,85 2.695,00 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 4.077,40 

    ΦΠΑ 13% 530,06 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 4.607,46 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α-2.8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή 
χωρίς ΦΠΑ στο Δελτίο 
Πιστοποίησης Τιμών 

της 28/2/2019 

Μερική 
Δαπάνη 

1 15411110-6 
Ελαιόλαδο 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (ΕΞΤΡΑ) 
ΠΑΡΘΕΝΟ (Κωδικός 
είδους από το Δελτίο 

Τιμών 72531) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΔΟΧΕΙΟ 5lt ΤΕΜΑΧΙΟ 120 21,73 2607,60 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 2.607,60 

    ΦΠΑ 13% 338,99 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 2.946,59 
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ΟΜΑΔΑ A-2.9. ΑΥΓΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή χωρίς 
ΦΠΑ στο Δελτίο 

Πιστοποίησης Τιμών της 
15/3/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
03142500-

3 

ΑΥΓΑ 
ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΓΡ  

ΕΞΑΔΑ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΞΑΔΑΣ) 

180 0,84 151,20 

   Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 151,20 

   ΦΠΑ 13% 19,66 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 170,86 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α-2.10. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος Μονάδα Μέτρησης 
Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική 

τιμή χωρίς 

ΦΠΑ στο 

Δελτίο 

Πιστοποίησης 

Τιμών της 

Περιφέρειας 

Αττικής 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15300000-

1 

Φρούτα, 

λαχανικά 

και 

συναφή 

προϊόντα 

Όπως αυτά 

περιγράφονται 

στο Δελτίο 

Πιστοποίησης 

Τιμών του 

Τμήματος 

Εμπορίου της 

Δ/νσης 

Ανάπτυξης 

Περιφέρειας 
Αττικής 

ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΤΙΜΗΜΑ 
1 1.750,00 1.750,00 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 1.750,00 

   ΦΠΑ 13% 227,50 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 1.977,50 
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ΟΜΑΔΑ Α-2.11. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική 

τιμή χωρίς 

ΦΠΑ στο 

Δελτίο 

Πιστοποίησης 

τιμών της 

28/2/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
15411110-6 

Ελαιόλαδο 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΤΡΑ (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 

72532) 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΔΟΧΕΙΟ 1lt 
ΤΕΜΑΧΙ0 600 4,87 2.922,00 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 2.922,00 

    ΦΠΑ 13% 379,86 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 3.301,86 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α-2.12. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική 

τιμή χωρίς 

ΦΠΑ στο 

Δελτίο 

Πιστοποίησης 

τιμών της 

15/3/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 15100000-9 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  

Τ. 65% Α (Κωδικός 

είδους από το 
Δελτίο Τιμών 5703) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3kg ΚΙΛΟ 1.800 2,03 3.654,00 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 3.654,00 

    ΦΠΑ 13% 475,02 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 4.129,02 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ 

1. ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

A/Α Ομάδες 
Δαπάνη άνευ 

ΦΠΑ 13% 
ΦΠΑ 
13% 

Γενικό Σύνολο 
με ΦΠΑ για 12 

μήνες 

Γενικό Σύνολο με 
τρίμηνη παράταση και 

αύξηση 25% 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

Α-1.1 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 57.257,20 7.443,44 64.700,64 80.875,80  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

Α-1.2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 20.989,55 2.728,64 23.718,19 29.647,74  

Α-1.3 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  

5.666,00 736,58 6.402,58 8.003,23  

Α-1.4 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  15.982,00 2.077,66 18.059,66 22.574,58  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ  

Α-1.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.452,50 708,83 6.161,33 7.701,67  

Α-1.6 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

3.095,00 402,35 3.497,35 4.371,69  

Α-1.7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 894,00 116,22 1.010,22 1.262,78  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ  

Α-1.8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.830,00 237,90 2.067,90 2.067,90  

2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

Α-2.1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.000,10 910,01 7.910,11 9.887,64  

Α-2.2 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
(ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΨΑΡΙΑ) 

5.330,60 692,98 6.023,58 7.529,47  

Α-2.3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2.281,65 296,61 2.578,26 3.222,82  

Α-2.4 ΑΥΓΑ  25,20 3,28 28,48 35,60  

Α-2.5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 12.800,00 1.664,00 14.464,00 18.080,00  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ  

Α-2.6 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.932,00 901,16 7.833,16 9.791,45 

Α-2.7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΨΑΡΙΑ) 4.077,40 530,06 4.607,46 5.759,33 

Α-2.8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2.607,60 338,99 2.946,59 3.683,24 

Α-2.9 ΑΥΓΑ  151,20 19,66 170,86 213,57  

Α-2.10 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.750,00 227,50 1.977,50 2.471,88 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ  

Α-2.11 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2.922,00 379,86 3.301,86 3.301,86 

Α-2.12 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.654,00 475,02 4.129,02 4.129,02 

 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ 160.698,00 20.890,75 181.588,75  

 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 38.073,01 4.949,51 43.022,52  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  198.771,01 25.840,26 224.611,27  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

1. ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

A/Α Ομάδες 

Δαπάνη 
άνευ  

ΦΠΑ 13% 

ΦΠΑ 
13% 

Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ 
13% 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

Α-1.1 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 14.314,30 1.860,86 16.175,16 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

Α-1.2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.247,39 682,16 5.929,55 

Α-1.3 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  

1.416,50 184,15 1.600,65 

Α-1.4 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  3.995,50 519,42 4.514,92 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ  

Α-1.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.363,13 177,21 1.540,34 

Α-1.6 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

773,75 100,59 874,34 

Α-1.7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 223,50 29,06 252,56 

2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

Α-2.1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.750,03 227,50 1.977,53 

Α-2.2 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ – 

ΨΑΡΙΑ) 
1.332,65 173,24 1.505,89 

Α-2.3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 570,41 74,15 644,56 

Α-2.4 ΑΥΓΑ  6,30 0,82 7,12 

Α-2.5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.200,00 416,00 3.616,00 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ  

Α-2.6 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.733,00 225,29 1.958,29 

Α-2.7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΨΑΡΙΑ) 1.019,35 132,52 1.151,87 

Α-2.8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 651,90 84,75 736,65 

Α-2.9 ΑΥΓΑ  37,80 4,91 42,71 

Α-2.10 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 437,50 56,88 494,38 

 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 38.073,01 4.949,51 43.022,52 

 

 

 

Αγία Βαρβάρα  10/5/2019  Θεωρήθηκε  10/5/2019 

Ο Συντάξας  Ο Δ/ντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Περιβάλλοντος 

   

   

Κώστας Τσούτσουρας   Αντώνης Ζυματούρας 

Χημικός Μηχανικός  Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Προµήθεια α)γάλακτος για υπαλλήλους 
του ∆ήµου β)τροφίµων για τους 
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου 

γ)τροφίµων για το πρόγραµµα σίτισης 
δ)τροφίµων για τη χορήγηση σε άπορους 

δηµότες κατά τις εορτές 

 

Αρ. Μελέτης: 7/2019 

 

 

 

                                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Θα πρέπει στην συσκευασία τους να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης, η χώρα προέλευσης, τα συστατικά του προϊόντος και το καθαρό βάρος της κάθε 
συσκευασίας. Οι συσκευασίες θα πληρούν τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. Η συντήρηση και η διακίνηση να 

πληροί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, του HACCP ή νεότερου και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς 

τροφίμων. 

Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας 

κατάλληλο για τρόφιμα. 

Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοίωση και να 

μην είναι ληγμένα. 

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα 

και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και 
παντοπωλεία. Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής να τα 

αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. 
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Σχετικά με το γάλα για τους δικαιούχους υπαλλήλους του δήμου: 

Η μεταφορά του γάλατος θα γίνεται με φορτηγό-ψυγείο σε θερμοκρασία 4-6 βαθμών Κελσίου με 

ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει το γάλα κάθε εργάσιμη 

ημέρα έως τις 8.00 π.μ. σε σημεία (τουλάχιστον δύο) και σε ποσότητες που θα καθορίζονται από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία για την φύλαξη των φιαλών στους χώρους όπου 

θα προσκομίζεται το γάλα ( τουλάχιστον δύο ). 

Η συσκευασία του κάθε τεμαχίου γάλατος θα είναι σε χάρτινο κουτί του ενός (1) λίτρου με βιδωτό 

πώμα ή σε πλαστικό μπουκάλι με βιδωτό πώμα.  

  Το γάλα θα προέρχεται από νόμιμα σε λειτουργία εργοστάσια τα οποία θα διαθέτουν εγκεκριμένη 
εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για την διασφάλιση 

της ποιότητας αυτού. 

 Πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή θα είναι 

πιστοποιημένο από ελληνικό φορέα. 

Οι προδιαγραφές για το γάλα αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα με τα γαλακτοκομικά είδη. 

 

1. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΑΥΓΑ 

 

Αλάτι: 

 Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει 
οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 

 Η συσκευασία να είναι σε πλαστική σακούλα των 500 γραμμαρίων και να αναγράφεται η ημερομηνία 

λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. 

Αλεύρι σίτου (διαφόρων χρήσεων) και φαρίνα: 

 Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου, βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα 

ανόργανη ή οργανική ουσία. Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 500 ή 1000 
γραμμαρίων. 

 Η συσκευασία να είναι χάρτινη σακούλα και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο 

τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. 

Αλεύρι (διαφόρων χρήσεων) και φαρίνα ολικής αλέσεως: 

 Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν ολικής αλέσεως υγιούς σίτου, βιομηχανικώς καθαρισθέντος 

από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 500 ή 

1000 γραμμαρίων. 

 Η συσκευασία να είναι χάρτινη σακούλα και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο 
τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος. 

Βούτυρο μαργαρίνη τύπου SOFT: 

 Από φυτικά λίπη και έλαια, σύνολο λιπαρών τουλάχιστον 60%, χωρίς υδρογονωμένα λιπαρά.  

 Η συσκευασία να είναι σε πλαστικό κύπελλο των 250 γραμμαρίων και να αναγράφεται η ημερομηνία 

λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής, τα συστατικά του και το καθαρό βάρος. 

Βρεφική κρέμα: 

 Βρεφική κρέμα από σιτάλευρο και γάλα, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. 

 Τα προϊόντα να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στη σχετική Υ.Α. με αρ. Υ1/Γ.Π.47813/2008 

(ΦΕΚ 1470B). 

Μπισκότα: 

 Τα μπισκότα τύπου πτι-μπερ και μιράντα να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στη σχετική Υ.Α. 

με αρ. Υ1/Γ.Π.47813/2008 (ΦΕΚ 1470B). 
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Νιφάδες καλαμποκιού:  

 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής βάρους 1000 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτή η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής, η σύνθεση του προϊόντος, η περιεκτικότητα 

σε βιταμίνες και το καθαρό βάρος. 

Δημητριακά ολικής άλεσης:  

 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής βάρους 625 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτή η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής, η σύνθεση του προϊόντος, η περιεκτικότητα 

σε βιταμίνες και το καθαρό βάρος. 

Ψωμί σίτου για τοστ 

 Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται αλεύρι σίτου και κατά προτίμηση φυσικό 

προζύμι, με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδρογονωμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι. 

 Συσκευασμένο σε φέτες, σε αεροστεγή συσκευασία όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής 

και λήξης. 

Ψωμί για τοστ ολικής άλεσης 

 Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται αλεύρι ολικής άλεσης και κατά προτίμηση 
φυσικό προζύμι, με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδρογονωμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι. 

 Συσκευασμένο σε φέτες, σε αεροστεγή συσκευασία όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής 

και λήξης. 

Φυσικό μεταλλικό νερό :  

 Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και ο τόπος παρασκευής.  

 Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικές φιάλες του 1½ lt και 500ml και θα παραδίδεται σε πακέτο 6 
ή 12 τεμαχίων αντίστοιχα.  

 Το νερό να μην εμφανίζει φυσαλίδες και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 

Ζάχαρη (λευκή και άχνη) : 

 Να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες. 

 Η λευκή ζάχαρη να είναι σε συσκευασία 1 κιλού και η ζάχαρη άχνη σε συσκευασία πλαστικής 

σακούλας 500 γραμμαρίων. 

 Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος.  

Ζυμαρικά: 

 Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιτάρι Α’ ποιότητας. 

 Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και 

απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π.  

 Τα είδη θα είναι σε αεροστεγείς συσκευασίες 500 γραμμαρίων. 

 Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής και το 

καθαρό βάρος. 

Μαρμελάδα: 

 Σε γυάλινη συσκευασία 380 γραμμαρίων σε φρούτο επιλογής της υπηρεσίας. 

 Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής, η ένδειξη ότι 

το προϊόν είναι χωρίς συντηρητικά και το καθαρό βάρος. 
Μέλι: 

 Η χώρα συγκομιδής και παραγωγής να αναγράφεται σαφώς στη συσκευασία. 

 Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. 

 Συσκευασία σε γυάλινο ή μεταλλικό βάζο 1 κιλού. 

 Η ονομασία «πευκόμελο», «ανθόμελο» ή θυμαρίσιο πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. 

Ταχίνι: 

 Σε γυάλινη συσκευασία 300 γραμμαρίων από 100% αλεσμένο σησάμι, χωρίς προσθήκη σοκολάτας. 

 Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής, η 

ένδειξη ότι το προϊόν είναι χωρίς συντηρητικά και το καθαρό βάρος.  





 

Σελίδα 85 

Μπαχαρικά - βότανα: 

 Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές. 

 Να είναι αεροστεγώς συσκευασμένα, και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η χώρα προέλευσης 

τους και το καθαρό βάρος. 

Ξύδι: 

 Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει 

αλκοόλη). 

 Η συσκευασία του να είναι σε πλαστική φιάλη με καπάκι 400 γραμμαρίων. 

 Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής, τα 

συστατικά του και το καθαρό βάρος. 

Ρύζι - όσπρια:  

 Να είναι Α’ ποιότητας. 

 Να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. 

 Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση.  

 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτή η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, 

ο τόπος παρασκευής και το καθαρό βάρος.  

 Τα είδη να είναι σε συσκευασίες 500 γραμμαρίων ή 5 κιλών. 

Φυσικός χυμός πορτοκαλιού: 

 Η συσκευασία του κάθε τεμαχίου θα είναι σε χάρτινο κουτί του ενός (1) λίτρου με βιδωτό πώμα ή 
σε πλαστικό μπουκάλι με βιδωτό πώμα. 

 Να είναι 100% φυσικός χυμός χωρίς συντηρητικά.  

 Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, ο τόπος παρασκευής, το καθαρό βάρος και τα συστατικά. 

Ελαιόλαδο:  

 Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (EXTRA), παραγωγής που να προέχεται από τυποποιητήρια και 
παρασκευαστήρια τα οποία θα διαθέτουν πιστοποίηση για εφαρμογή του συστήματος HACCP. 

 Οξύτητα σε ελαϊκό οξύ 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 Αγορανομικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

 Η συσκευασία θα είναι σε μεταλλικό δοχείο 5 λίτρων με βιδωτό πώμα (κωδ. 72531) ή πλαστικό 
δοχείο 1 λίτρου (κωδ. 72532). 

 Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, ο τόπος παρασκευής, το καθαρό βάρος. 

 

Αυγά: 

 Να είναι αυγά ημέρας Α΄ ποιότητας, ωοσκοπημένα άνω των 55 γραμμαρίων, ποιοτικά καταταγμένα 

από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

 Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα (σε εξάδες) 

 Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας ή ημερομηνία λήξης, το βάρος, ο 

κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου. 

 

2. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 

Ψωμί χωριάτικο και ψωμί ολικής άλεσης:  

 Για την παρασκευή του χωριάτικου ψωμιού θα πρέπει θα χρησιμοποιείται αλεύρι σίτου επώνυμης 
αλευροβιομηχανίας. 

 Για την παρασκευή του ψωμιού ολικής άλεσης θα πρέπει θα χρησιμοποιείται αλεύρι σίτου ολικής 

άλεσης επώνυμης αλευροβιομηχανίας. 

 Να μην έχουν προστεθεί χρωστικές ουσίες και να πληροί τις ανεκτές αναλογίες στο αλάτι. 
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 Το ψήσιμο των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια. 

 Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. 

 

Κουλούρια - βουτήματα:  

 Η παρασκευή τους να γίνεται με τους επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων οι οποίοι θα είναι Α’ 

Ποιότητας. 

 Το ψήσιμο των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια.  

 Η παράδοσή τους να γίνεται την ημέρα παρασκευής τους.  

 

Γλυκά - παγωτά: 

 Τα είδη ζαχαροπλαστικής θα είναι άριστης ποιότητας και όχι πολυκαιρισμένα, κατασκευασμένα από 

αγνά υλικά που θα πληρούν του όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

3. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

 

Γάλα αγελαδινό/κατσικίσιο παστεριωμένο και ομογενοποιημένο: 

 Το γάλα για τους υπαλλήλους του δήμου (Ομάδα Α-1.1) και τους παιδικούς σταθμούς του δήμου 

(Ομάδα Α-1.4) θα είναι αγελαδινό πλήρες με ελάχιστα λιπαρά 3,50% ή ημιαποβουτυρωμένο με 

λιπαρά 1,50-1,80%, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, με διάρκεια συντήρησης μέχρι επτά (7) 

ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/2014 (ΦΕΚ85Α). 

 Το γάλα για το πρόγραμμα σίτισης (Ομάδα Α-1.7) και τη χορήγηση σε άπορους δημότες κατά τις 
εορτές (Ομάδα Α-1.8) θα είναι αγελαδινό πλήρες με ελάχιστα λιπαρά 3,50%, παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο, με διάρκεια συντήρησης μέχρι επτά (7) ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4254/2014 (ΦΕΚ85Α). 

 Το κατσικίσιο γάλα για τους παιδικούς σταθμούς του δήμου (Ομάδα Α-1.4) θα είναι πλήρες με 

ελάχιστα λιπαρά 3,50% ή ημιαποβουτυρωμένο με λιπαρά 1,50-1,80%, παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο, με διάρκεια συντήρησης μέχρι επτά (7) ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4254/2014 (ΦΕΚ85Α). 

 Το γάλα να πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, σύμφωνα με τους οποίους 
γίνεται η πώληση γάλακτος. 

 Να έχει υποβληθεί σε παστερίωση με κάποια από τις αναγνωρισμένες μεθόδους. 

 Να πληροί τα μικροβιολογικά πρότυπα που ορίζονται στις εκάστοτε κτηνιατρικές και υγειονομικές 

διατάξεις. 

 Το γάλα θα παράγεται σε εργοστάσιο που θα διαθέτει ISO και πιστοποιητικά HACCP, πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή θα είναι πιστοποιημένο από ελληνικό φορέα.  

 Θα είναι υποχρεωτικά γνωστό το εργοστάσιο παραγωγής του γάλατος και ο τόπος εγκατάστασής του.  

 Θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει γνωστή η χώρα προέλευσης και παραγωγής του γάλατος.  

 Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με 

ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η 

ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη 
συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το 

σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες. 

 Να αναγράφονται εμφανώς στη συσκευασία οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών 

του προϊόντος (λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καθώς και το ποσοστό της αποβουτυρωμένης ξηράς 

ουσίας και η τυχόν προσθήκη βιταμινών). 

 Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

 Κατά την παράδοση από τον προμηθευτή, τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 

χτυπήματα. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση 

να τα αντικαταστήσει με ακέραια. 
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 Η ημερομηνία παραγωγής γάλακτος θα είναι το πολύ μία μέρα νωρίτερα από την ημερομηνία 
προσκόμισής του. 

 Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής 

που επιβάλλει τόσο ελληνική και η Κοινοτική νομοθεσία «Οδηγία 93/43/ΕΟΚ (HACCP)» ή νεότερη. 

 

Γιαούρτι παιδικό: 

 Επιδόρπιο λευκού γιαουρτιού από αγελαδινό γάλα, χωρίς φρούτα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε 

λιπαρά 

 Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, χωρίς προσθήκη χρωστικών και συντηρητικών 

 Η συσκευασία θα είναι σε πλαστικά κύπελλα 150 γραμμαρίων. 

 Να πληροί τις ισχύουσες περί παιδικών τροφών διατάξεις. 

 

Γιαούρτι στραγγιστό: 

 Να είναι από αγελαδινό γάλα, με 10 % λιπαρά ή 2% λιπαρά 

 Η συσκευασία θα είναι σε πλαστικά κύπελλα 500 γραμμαρίων ή 1 κιλού.  

 Να πληροί τις ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις. 

 

Τυριά  

Φέτα: 

 Να είναι Α’ ποιότητας, μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστο λίπος επί ξηρού 43 %. 

 Να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». 

 Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 

 Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. 

 Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα. 

 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία και θα αποδεικνύεται 

ότι τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής που επιβάλλει τόσο ελληνική 

και η Κοινοτική νομοθεσία «Οδηγία 93/43/ΕΟΚ(HACCP)» ή νεότερη.  

 

Κασέρι & κασέρι για τοστ: 

 Να είναι Α’ ποιότητας, μέγιστη υγρασία 45%, ελάχιστο λίπος επί ξηρού 40 %, χωρίς οποιαδήποτε ξένη 

οσμή ή γεύση, με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. 

 Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα. 

 Το κασέρι να παραδίδεται σε κομμάτια ή τριμμένο, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 Το κασέρι για τοστ να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε φέτες. 

 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία και θα αποδεικνύεται 

ότι τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής που επιβάλλει τόσο ελληνική 
και η Κοινοτική νομοθεσία «Οδηγία 93/43/ΕΟΚ(HACCP)» ή νεότερη.  

 

Κεφαλοτύρι: 

 Να είναι Α’ ποιότητας, μέγιστη υγρασία 38%, ελάχιστο λίπος επί ξηρού 40 %, χωρίς οποιαδήποτε ξένη 

οσμή ή γεύση. 

 Να παραδίδεται από τον προμηθευτή τριμμένο, σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα. 

 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία και θα αποδεικνύεται 
ότι τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής που επιβάλλει τόσο ελληνική 

και η Κοινοτική νομοθεσία «Οδηγία 93/43/ΕΟΚ(HACCP)» ή νεότερη. 

 

 

 





 

Σελίδα 88 

4. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Απαραίτητες για την ομάδα ειδών κρεοπωλείου είναι η άδεια κρεοπώλη, ή άδεια λειτουργίας για 

παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος, η πιστοποίηση ποιότητας ISO 22000. 

Κρέας Μόσχου: 

 Ο προμηθευτής θα παρέχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά που θα επιβεβαιώνουν τη χώρα εκτροφής 

και προέλευσης του ζώου. 

 Να έχει σφαγιαστεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία σφαγεία, να έχει υποστεί τον 

κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχει σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου.  

 Να είναι κρέας νωπό, χωρίς κόκαλο, άπαχο, κατάλληλο και για κιμά.  

 Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες. 

 Να είναι νωπό, Α΄ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π., να προέρχεται από ζώα 

υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. 

 Το μοσχαρίσιο κρέας θα παραδίδεται σε μερίδες. 

 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98, του HACCP ή νεότερου και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

Κιμάς Μόσχου: 

 Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με 

αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. 

 Να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα 
αλέθεται στην κρεατομηχανή. 

 

Κοτόπουλο νωπό: 

 Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 65%. Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα 

και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγιαστεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την 

Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο θα διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

 Να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ’ αυτών το ειδικό 
καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

 Να είναι τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο. 

 Να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα. 

 Το βάρος τους να κυμαίνεται από 1,5–1,8 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. 

 Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή 
ακαθαρσία. 

 Να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς σπασμένα 

κόκαλα και σοβαρούς μώλωπες. 

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 

 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης. 

 Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής 

τους. 

 Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής 

που επιβάλλει τόσο ελληνική και η Κοινοτική νομοθεσία «Οδηγία 93/43/ΕΟΚ (HACCP)» ή νεότερη.  
5. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Λαχανικά : 

 Όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να αναφέρουν την χώρα προέλευσης 

 Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες 

ξένες ύλες 
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 Να είναι κατεψυγμένα, Α΄ ποιότητας, καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε 
κατά την παράδοσή τους να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. 

 Η συσκευασία να είναι του ενός κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και θα αναγράφονται οι 

εξής ενδείξεις:  

o η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης». 

o η ημερομηνία κατάψυξης και ημερομηνία λήξης  

o ο προσδιορισμός παρτίδας  

 H συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

Ψάρια: 

 Όλα τα κατεψυγμένα ψάρια θα πρέπει να αναφέρουν την περιοχή αλιείας τους και την ημερομηνία 

αλιείας. 

 Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα.  

 Να είναι κατεψυγμένα, Α΄ ποιότητας, καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε 
κατά την παράδοσή τους να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. 

 Τα κομμάτια των ψαριών να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη.  

 Η συσκευασία να είναι του ενός κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και θα 

αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς 

κατάψυξης» β) η ημερομηνία κατάψυξης και ημερομηνία λήξης,  

γ) ο προσδιορισμός παρτίδας, δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την 

απόψυξη». 

 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, κατάλληλη για τρόφιμα. 

 H συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

6. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 Να είναι Α΄ κατηγορίας και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 

 Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να φαγωθούν. 

 Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς 

μαραμένα φύλλα. 

 Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας, καθώς και ο τόπος παραγωγής 
τους και πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, 

(κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα ( π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Μέρλιν, Κρήτης 

ή Άρτας, ή Πρέβεζας).  

 

Αγία Βαρβάρα  10/5/2019  Θεωρήθηκε  10/5/2019 

Ο Συντάξας  Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Περιβάλλοντος 

   

Κώστας Τσούτσουρας   Αντώνης Ζυματούρας 

Χημικός Μηχανικός  Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

Προµήθεια α)γάλακτος για υπαλλήλους 
του ∆ήµου β)τροφίµων για τους 
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου 

γ)τροφίµων για το πρόγραµµα σίτισης 
δ)τροφίµων για τη χορήγηση σε άπορους 

δηµότες κατά τις εορτές 

 

Αρ. Μελέτης: 7/2019 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια από την υπογραφή της σύμβασης και για 

δώδεκα μήνες: 

 α) του γάλακτος για δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 

 β) των τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

 γ) των τροφίμων για το πρόγραμμα σίτισης 

 δ) των τροφίμων για τη χορήγηση σε άπορους δημότες κατά τις εορτές (Πάσχα – Χριστούγεννα) 

 

O προϋπολογισμός των ανωτέρω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 181.588,75 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε κάθε ομάδα ειδών, εκτός από τις ομάδες που αφορούν τη χορήγηση τροφίμων σε άπορους 

δημότες κατά τις εορτές (ομάδες ειδών Α-1.8, Α-2.11, Α-2.12), ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει δικαίωμα 

μονομερούς παράτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους, για τρεις μήνες μετά τη λήξη της, με αντίστοιχη 

αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας κατά 25%. Με την άσκηση του δικαιώματος τρίμηνης παράτασης, η 

συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 198.771,01 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 

224.611,27 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής και ειδικότερα: 

3. η χαμηλότερη τιμή για τις ομάδες των ειδών με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο 

Α-1. ΕΙΔΗ  ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ομάδα Α-1.1. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

Ομάδα Α-1.2. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Ομάδα Α-1.3. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Ομάδα Α-1.4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 
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Ομάδα Α-1.5. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Ομάδα Α-1.6. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Ομάδα Α-1.7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Ομάδα Α-1.8. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

 

Για τα είδη με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο (γάλα, είδη παντοπωλείου, αρτοποιίας –ζαχαροπλαστικής 

και γαλακτοκομικά), η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη 

διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 

 

4. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες των ειδών με διαμόρφωση μέσης λιανικής 

ημερήσιας τιμής 

Α-2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Ομάδα Α-2.1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Ομάδα Α-2.2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΨΑΡΙΑ) (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Ομάδα Α-2.3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Ομάδα Α-2.4. ΑΥΓΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Ομάδα Α-2.5. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Ομάδα Α-2.6. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Ομάδα Α-2.7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΨΑΡΙΑ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Ομάδα Α-2.8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Ομάδα Α-2.9. ΑΥΓΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Ομάδα Α-2.10. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Ομάδα Α-2.11. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

Ομάδα Α-2.12. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

 

Για τα είδη με διαμόρφωση μέσης λιανικής ημερησίας τιμής (είδη κρεοπωλείου, κατεψυγμένα 

(λαχανικά - ψάρια), ελαιόλαδο, αυγά και είδη οπωροπωλείου) η έκπτωση που θα δοθεί θα υπολογίζεται επί 

της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή πιστοποιείται κάθε 

φορά από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Αττικής. 

 

Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον στο σύνολο κάθε ομάδας.  

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι:  

α) έχουν την δυνατότητα παροχής των ειδών σύμφωνα με τους όρους της μελέτης, τους οποίους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

β) η τυχόν δαπάνη που θα προκύψει για τον έλεγχο της ποιότητας των ειδών από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς 
περιγραφές των ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονομασία προϊόντος, μάρκα κ.λ.π.). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας σε όλη την διάρκεια της 

σύμβασης δεν μπορεί να αλλάξει. Επίσης δεν μπορεί να αλλάξει το ύψος της συνολικής δαπάνης της κάθε 

ομάδας ξεχωριστά, ενώ οι ποσότητες των ειδών δύναται να αλλάξουν επειδή δεν μπορούν να 
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προσδιοριστούν επακριβώς, δεδομένου ότι υπεισέρχονται πολλοί αστάθμητοι παράγοντες (αργίες-διακοπές 
κ.λ.π.). 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του 

Δήμου με τιμή ίδια ακριβώς με αυτή της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν: 

1. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. To N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

 Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις». 

5. Την ΚΥΑ 53361/2-10-2006 «Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και 

μέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 1503Β) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 36586/2007 (ΦΕΚ 

1323Β) και την ΚΥΑ 31119/2008 (ΦΕΚ 990Β). 

6. τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α)  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με βάση τους όρους που θα 

καθοριστούν από τη Οικονομική Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας (τμηματική παράδοση) θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου και αφού προηγηθεί συνεννόηση του αναδόχου της προμήθειας με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή με δικά του ή μισθωμένα 
μεταφορικά μέσα τα οποία θα πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις, σε χώρους που θα υποδεικνύονται από 

τις υπηρεσίες. 

Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τμηματικά με ΦΑΞ ή τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο από τις υπηρεσίες και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί την ημέρα και ώρα 

που θα του ζητηθούν. 

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των εφοδίων από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η επιτροπή αυτή θα καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες που 

παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και θα ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη 

συγγραφή υποχρεώσεων. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής 
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

προσκομίσει τις εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν του ζητηθεί. 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής 

και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων. 

Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον το 

συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως (τουλάχιστον 

μία εργάσιμη ημέρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της παραγγελίας) προκειμένου να μη φέρει 
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ευθύνη και να προσκομίσει βεβαίωση της οικείας Αγορανομικής Αρχής, περί ανυπαρξίας του είδους στην 
αγορά. 

Eαν ο προμηθευτής καθυστερήσει να προσκομίσει κάποιο είδος, τότε ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα 

να το αγοράσει (αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο εμπόριο με έξοδα που θα βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία θα συνοδεύσουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 

2. H προσφορά του αναδόχου. 

3. Η γενική και η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές. 

5. Η τεχνική έκθεση. 

6. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 7 

της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, αλλιώς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εν λόγω προμήθεια θα απευθύνεται στο 

Δήμο Αγίας Βαρβάρας και ορίζεται στο ποσό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. των 

ομάδων για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα είναι 30 

ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς. 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 

20.000€, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για την εν λόγω προμήθεια θα απευθύνονται στον Δήμο 

Αγίας Βαρβάρας και ορίζονται στο ποσό 5% επί του αντίστοιχου συμβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α.  

Σημειώνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές θα έχουν εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
. ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εφόσον η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, εμφανίζει αλλοίωση, 

περασμένο χρόνο λήξης ή η συσκευασία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους 

ισχύοντες κανονισμούς, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του είδους ή την 

αντικατάσταση του. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την 

ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτών τρόπο. Για 

την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας και της κακής 

εκτέλεσης αυτής μπορεί να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την σύμβαση και σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 10
ο
. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει τον Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις παραλαβές εκδίδονται τα αντίστοιχα εντάλματα 

πληρωμής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την διακήρυξη. 

 

Αγία Βαρβάρα  10/5/2019  Θεωρήθηκε  10/5/2019 

Ο Συντάξας  Ο Δ/ντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Περιβάλλοντος 

   

   

Κώστας Τσούτσουρας   Αντώνης Ζυματούρας 

Χημικός Μηχανικός  Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Το αρχείο του  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
αναρτάται ως αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης σαν αρχείο PDF, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, ως ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση (με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη 
δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 
www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, η οποία θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις 
εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της 
σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. 

Το περιεχόμενο του αρχείου αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να 
συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

 

Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ) εκπονήθηκε, από την Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Αρχή) στη βάση της νομοθετικής 
εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/20161, κατ' αντιστοιχία με το 
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ. 158/2016 Απόφαση της 
Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016). 
 
Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική 
απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 79 : 
(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 λόγω της οποίας 
αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, 
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 
75, 76 και 77, 
(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84, για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα 
κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν και 
(δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης2 υπερβαίνει το 1.000.000 € 
εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 3310/2005 (Α 30). 
 
1.Όπου στην παρούσα αναφέρονται άρθρα χωρίς να προσδιορίζεται περαιτέρω το θεσμικό 
πλαίσιο, πρόκειται για διατάξεις του ν. 4412/2016. 
2.Αναφορικά με την υποβολή του ΤΕΥΔ, η περίπτωση (δ) εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις 
δημοσίων έργων, καθόσον το κατώτατο όριο εκτιμώμενης αξίας δημόσιας σύμβασης έργου 
σε σχέση με την εφαρμογή των οδηγιών ανέρχεται σε 5.225.000€, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Α. Υποχρεωτική/Προαιρετική Χρήση του ΤΕΥΔ 
1) Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες 
αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική 
προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του 
άρθρου 5 και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης τους, σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει 
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χώρα 20 ημέρες από τη δημοσίευση της με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής, ήτοι από 
7.12.2016. 
2) Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η 
συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) 
και (β) του άρθρου 235, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 308. 
3) Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών άνω 
των 60.000€, για τις οποίες η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 
36, oι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική μορφή κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 (Β/2677). 
Ωστόσο, για διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και για διαγωνισμούς 
μελετών, η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων και του ΕΣΗΔΗΣ και η συνακόλουθη 
υποχρέωση υποβολής του ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική μορφή άρχεται στις 18.04.2017, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 379, γεγονός που δεν αναιρεί την υποχρεωτική 
χρήση και υποβολή του ΤΕΥΔ. 
 

Β. Περιεχόμενο του ΤΕΥΔ 
Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των 
εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
 
Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή /τον αναθέτοντα φορέα 
και τη διαδικασία ανάθεσης. 
 
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα 
Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα 
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων 
Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
 

Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού: 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι 
υποχρεωτική βάσει του άρθρου 73 παρ. 1. Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για 
τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών 
μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού). 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 73 παράγραφος 2, σε 
περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους 
είναι επίσης υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες 
φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς 
τους λόγους αποκλεισμού.). 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα και άλλοι λόγοι αποκλεισμού (περιπτώσεις στις οποίες 
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μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς (άρθρο 73 παρ. 4). Για τους αναθέτοντες φορείς 
πρβλ άρθρο 305 παρ. 1). 
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία (Άρθρο 
8 παρ. 4 ν. 3310/2005 (Α'30). 
 
Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Α Καταλληλότητα. 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής    

διαχείρισης. 
 

Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων. 
 
Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 
 
Γ. Στόχος του ΤΕΥΔ 
Προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, των αναθέτοντων φορέων αλλά και των 
οικονομικών φορέων, σχετικά με τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του ΤΕΥΔ βάσει των 
απαιτήσεων έκαστης συγκεκριμένης σύμβασης, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες συμπλήρωσης 
κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 του “Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης”. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Α. Γενικές οδηγίες και τρόπος διάθεσης του ΤΕΥΔ 
Οι προσφορές σε ανοικτές διαδικασίες και οι αιτήσεις συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες, 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικούς διαλόγους ή συμπράξεις 
καινοτομίας πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το ΤΕΥΔ, το οποίο θα έχουν 
συμπληρώσει οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση, θα πρέπει να 
παρέχει επικαιροποιημένα τα σχετικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 
1) Κατά την προετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης, για κάθε μία διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να δηλώνουν 
στην προκήρυξη διαγωνισμού, στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ποιες πληροφορίες 
θα ζητηθούν από τους οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης ρητής δήλωσης σχετικά 
με το αν οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ πρέπει ή δεν πρέπει να 
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας. 
2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν να περιορίσουν τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σε μία και μόνο ερώτηση, αν 
δηλαδή οι οικονομικοί φορείς πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι). 
Ενώ ενδέχεται στη συνέχεια να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση. 
3) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα ή 
υποψήφιο, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει 
όλα ή ορισμένα από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό κριθεί 
απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
4) Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  
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www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr . Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού, 
των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί έγγραφο 
της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, διατίθεται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα προς τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι συμπληρώνουν και 
διαβιβάζουν το ΤΕΥΔ στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέα σε ηλεκτρονική ή/και κατά 
περίπτωση σε έντυπη μορφή. 
 
Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς 
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα 
κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα 
ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). 
2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 
3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες 
ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ 
(Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με 
χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του 
Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 
στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική 
ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από 
αυτούς. 
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης 
ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό 
ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως 
V. 
5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για 
κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV 
και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . 
Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας 
δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην 
πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες 
των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους 
στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 
6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 
υπογράψει16 το ίδιο ΤΕΥΔ 17, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 
διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να 
μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος 
σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της 
απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης. 
 
Γ. Δικαιολογητικά 
1) Οταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε βάση δεδομένων, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν 
δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 
2) Στο ΤΕΥΔ προσδιορίζεται η δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την 
έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός 
φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν 
λόγω δικαιολογητικά. 
3) Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαμβάνουν τη 
σχετική τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων η οποία 
διατίθεται δωρεάν ισχύει επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με 
τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε μια απάντηση ναι ή όχι. Συνεπώς, εφόσον ζητείται 
τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί φορείς θα παρέχουν στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη της 
σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥΔ. 
4) Εάν ένα απόσπασμα από το σχετικό μητρώο, για παράδειγμα ποινικό μητρώο, είναι 
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την 
ονομασία του αποθετηρίου, τη διαδικτυακή διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του 
αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να μπορεί να 
ανακτήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες ο οικονομικός 
φορέας συμφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη 
σχετική τεκμηρίωση βάσει των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α) σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, 
όπως σχετικές με παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας. 
5) Σύμφωνα με το άρθρο 83 “Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και 
πιστοποίηση από Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου” , οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 
διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν, 
όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη III έως V, να 
υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής 
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 
 
Δ) Κυρώσεις 
Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ή, γενικότερα, κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς 
έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
προθεσμίας. 
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Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους 
αναθέτοντες φορείς παρατίθενται, για κάθε μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με γκρίζο χρώμα 
όπου οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τις 
πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης συγκεκριμένης σύμβασης. 
Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται, 
για κάθε μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΟΜΑΔΑ Α-1.1΄ 

ΓΑΛΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
           Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 
           12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

:  

ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

Α/Α CPV Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15511100-4 

Γάλα 

παστεριωμένο 

Γάλα αγελαδινό παστεριωμένο, σε 

συσκευασία του ενός λίτρου, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές (πλήρες ή 

ημιαποβουτυρωμένο), μετά της 

μεταφοράς και παράδοσης του σε 

σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος 

Τεμάχιο 52.052   

    Σύνολο άνευ ΦΠΑ 13%  

    ΦΠΑ 13%  

    Σύνολο με ΦΠΑ 13%  

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & 

ΑΥΞΗΣΗ 25% 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

…………/……./ 20… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
           Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 
           12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

:  

ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

 

A-1.2. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15000000-8 

Τρόφιμα, ποτά, 

καπνός και 

συναφή 

προϊόντα 

ΑΛΕΥΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΕΩΣ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 
ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00   

2 15000000-8 

ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 
ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00   

3 15000000-8 
ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 

ΦΑΡΙΝ-ΑΠ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 100,00   

4 15000000-8 

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 

ΦΑΡΙΝ-ΑΠ  

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 185,00   

5 15000000-8 
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΝΕΡΟ 1,5lt 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ  

6TEM x 1,5lt 
TEMAXIO 50,00   

6 15000000-8 
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΝΕΡΟ 500gr 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ  

12TEM x 500ml 
TEMAXIO 20,00   

7 15000000-9 

ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ 

ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 3 Ή 

5 ΦΡΟΥΤΑ  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

300gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00   

8 15000000-8 

ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ 

ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

300gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00   
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Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

9 15000000-8 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 320,00   

10 15000000-8 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 

ΚΟΦΤΟ ΜΕΤΡΙΟ - 

ΨΙΛΟ 

ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 450,00   

11 15000000-8 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 & 

Νο 10 
ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00   

12 15000000-8 ΜΕΛΙ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΤΕΜΑΧΙΟ 80,00   

13 15000000-8 
ΠΕΠΟΝΑΚΙ 

(ΖΥΜΑΡΙΚΑ) 
ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 400,00   

14 15000000-8 
ΡΥΖΙ (ΜΠΟΝΕΤ) 

ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 300,00   

15 15000000-8 ΡΥΖΙ ΣΟΥΠΑΣ ΓΛΑΣΕ ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 500,00   

16 15000000-8 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 16,00   

17 15000000-8 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 800,00   

18 15000000-8 
ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 

ΨΙΛΟ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 100,00   

19 15000000-8 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 160gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

20 15000000-8 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ 

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΑΨΟΥΛΕΣ/ΣΚΟΝΗ  

(5τεμ x 0,30gr) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00   

21 15000000-8 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 25gr ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00   

22 15000000-8 

ΒΟΥΤΥΡΟ 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΥΤΙΚΟ 

SOFT 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΡΟΥΣ 250gr ΤΕΜΑΧΙΟ 200,00   

23 15000000-8 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 25gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00   

24 15000000-8 ΔΑΦΝΗ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 250gr ΤΕΜΑΧΙΟ 8,00   

25 15000000-8 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 625gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 900,00   

26 15000000-8 ΔΥΟΣΜΟΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 25gr ΤΕΜΑΧΙΟ 8,00   

27 15000000-8 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00   

28 15000000-8 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 
ΤΕΜΑΧΙΟ 150,00   
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Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

29 15000000-8 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 50gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00   

30 15000000-8 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 50gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00   

31 15000000-8 
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 

ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 
ΤΕΜΑΧΙΟ 40,00   

32 15000000-8 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 200gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00   

33 15000000-8 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 

380gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 150,00   

34 15000000-8 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

200gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

35 15000000-8 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-

ΜΠΕΡ 

ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 225gr ΤΕΜΑΧΙΟ 600,00   

36 15000000-8 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ 

ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ 
ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 250gr ΤΕΜΑΧΙΟ 400,00   

37 15000000-8 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ 

ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 
ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 225gr ΤΕΜΑΧΙΟ 300,00   

38 15000000-8 
ΝΙΦΑΔΕΣ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg 

ΤΕΜΑΧΙΟ 300,00   

39 15000000-8 ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ 250,00   

40 15000000-8 ΠΙΠΕΡΙ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00   

41 15000000-8 ΡΙΓΑΝΗ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00   

42 15000000-8 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 350gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00   

43 15000000-8 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 

KINDER (ΟΚΤΑΔΑ) 
ΒΑΡΟΥΣ 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 150,00   

44 15000000-8 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 

ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΜΑΡΟ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 600,00   

45 15000000-8 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 250gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00   

46 15000000-8 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ 

ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 10 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΡΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ 

1gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00   

47 15000000-8 
ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00   

48 15000000-8 

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 

ΜΕΓΑΛΟ  

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΒΑΡΟΥΣ 720gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 850,00   
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Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

49 15000000-8 
ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

ΣΙΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ  

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΒΑΡΟΥΣ 680gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250,00   

50 15000000-8 TAXINI  ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ 300 gr TEMAXIO 200   

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13%  

   ΦΠΑ 13%  

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13%  

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

 & ΑΥΞΗΣΗ 25% 
 

 

 

Α-1.5. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερική 
Δαπάνη 

1 15000000-
8 

ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

1 KG 
ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

2 15000000-
8 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ  ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 800   

3 15000000-
8 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 & Νο 10 ΠAKETO ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 1100   

4 15000000-
8 ΡΥΖΙ (ΜΠΟΝΕΤ) ΚΙΤΡΙΝΟ  ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 5kg ΤΕΜΑΧΙΟ 80   

5 15000000-
8 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 5kg ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

6 15000000-
8 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 5kg ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

7 15000000-
8 ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

8 15000000-
8 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣ 

50gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

9 15000000-
8 ΠΙΠΕΡΙ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

10 15000000-
8 ΡΙΓΑΝΗ ΒΑΖΟ ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

11 15000000-
8 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΟΥΜΑΡΟ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 
ΒΑΡΟΥΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 900   

12 15000000-
8 ΝΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 410gr ΤΕΜΑΧΙΟ 170   

    Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13%  

    ΦΠΑ 13%  

    Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13%  

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ 25% 
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Α-1.8. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερική 
Δαπάνη 

1 

15511100-4 
Γάλα 

παστεριωμένο 
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 600   

2 15000000-8 

ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΤΕΜΑΧΙΟ 600   

3 15000000-8 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΟΥΜΑΡΟ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 
500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 600   

     Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13%  

     ΦΠΑ 13%  

     Σύνολο με ΦΠΑ 13%  

 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

…………/……./ 20… 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
           Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 
           12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

:  

ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

A-1.3. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15810000-9 

Αρτοσκευάσματα, φρέσκα 

είδη ζαχαροπλαστικής και 

γλυκίσματα  

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ 

ΒΑΡΟΥΣ 60gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

2 15810000-9 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ  

ΚΟΥΛΟΥΡΙ 

ΒΑΡΟΥΣ 60gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1200   

3 15810000-9 ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 350gr 
ΚΙΛΟ 750   

4 15810000-9 
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΕΩΣ 

ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 350gr 
ΚΙΛΟ 900   

5 15810000-9 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ 

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 

ΚΙΛΟ 40   

6 15810000-9 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ - 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 

ΚΙΛΟ 40   

7 15810000-9 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 

ΚΙΛΟ 40   

8 15810000-9 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ ΒΑΡΟΥΣ 

1kg 

ΚΙΛΟ 150   
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9 15555100-4 Παγωτό  
ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ-

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ΔΟΧΕΙΟ 

ΒΑΡΟΥΣ 1 Κg 
ΚΙΛΟ 20   

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13%  

   ΦΠΑ 13%  

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13%  

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & 

ΑΥΞΗΣΗ 25% 
 

 

Α-1.6. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερική 
Δαπάνη 

1 

15810000-9 
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα 
είδη ζαχαροπλαστικής και 

γλυκίσματα  

ΨΩΜΙ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ  

ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 
350gr ΚΙΛΟ 1600   

2 15810000-9 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 
ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΧΥΜΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΚΙΛΟ 50   

3 15810000-9 ΚΕΙΚ 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 

100 GR 
ΚΙΛΟ 30   

    
Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 

13% 
 

    ΦΠΑ 13%  

    Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13%  

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ 25% 
 

 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

…………/……./ 20… 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
           Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 
           12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

:  

ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

 

A-1.4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Νέα 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
15511100-4 Γάλα 

παστεριωμένο 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (ΠΛΗΡΕΣ Ή 

ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ)  

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ 1lt 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2.500   

2 
15511100-4 Γάλα 

παστεριωμένο 

ΓΑΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (ΠΛΗΡΕΣ Ή 

ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ) 

ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΟΥΤΙ 1lt 
ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

3 
15551300-8 

Γιαούρτι 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 

10% ή 2% ΛΙΠΑΡΑ 

ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ 

1kg 
ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

4 
15551300-8 

Γιαούρτι 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 

10% ή 2% ΛΙΠΑΡΑ 

ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ 

500gr 
ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

5 
15551300-8 

Γιαούρτι 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΡΟΥΤΑ 

ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

150gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.900   

6 

15540000-5 

Τυροκομικά 

προϊόντα 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 360   

7 15540000-5 

Τυροκομικά 
ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΣΕ 

ΦΕΤΕΣ 
ΚΙΛΟ 260   
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προϊόντα 

9 15540000-5 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 260   

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13%  

   ΦΠΑ 13%  

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13%  

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & 

ΑΥΞΗΣΗ 25% 
 

 

Α-1.7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερική 
Δαπάνη 

1 
15540000-5 

Τυροκομικά 

προϊόντα 

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 120   

2 
15511100-4 Γάλα 

παστεριωμένο 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

ΠΛΗΡΕΣ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 
1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13%  

    ΦΠΑ 13%  

    Σύνολο με ΦΠΑ 13%  

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ 25% 
 

 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

…………/……./ 20… 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
           Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 
           12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

:  

ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

A-2.1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

Α/Α CPV Είδος Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Νέα 

Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ στο 

Δελτίο Πιστοποίησης 

τιμών της 15/3/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15100000-9 

Ζωικά 

προϊόντα, 

κρέας και 

προϊόντα 

κρέατος 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 

ΣΠΑΛΑ Ή ΕΛΙΑ 

(Κωδικός είδους από 

το Δελτίο Τιμών 

5323 ή 5325) 

ΣΠΑΛΑ Ή ΕΛΙΑ 

ΜΟΣΧΟΥ ΝΕΑΡΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-12 

ΜΗΝΩΝ) 

ΚΙΛΟ 500 8,40 4.200,00 

2 15100000-9 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 

ΠΟΝΤΙΚΙ Ή ΕΛΙΑ 

(Κωδικός είδους από 

το Δελτίο Τιμών 

5326 ή 5325) 

ΠΟΝΤΙΚΙ Ή ΕΛΙΑ 

ΜΟΣΧΟΥ ΝΕΑΡΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (8-12 

ΜΗΝΩΝ) 

ΚΙΛΟ 150 8,40 1.260,00 

3 15100000-9 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ. 65% 

Α (Κωδικός είδους 

από το Δελτίο Τιμών 

5703) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ. 

65% Α 
ΚΙΛΟ 550 2,03 1.116,50 

4 15100000-9 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΣΤΗΘΟΣ (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 5707) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΣΤΗΘΟΣ 
ΚΙΛΟ 120 3,53 423,60 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 7.000,10 

   ΦΠΑ 13% 910,01 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 7.910,11 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ 25% 9.887,64 
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Α-2.6. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή 
χωρίς ΦΠΑ στο 

Δελτίο Πιστοποίησης 
Τιμών της 15/3/2019 

Μερική 
Δαπάνη 

1 

15100000-9 
Ζωικά προϊόντα, 

κρέας και 
προϊόντα 
κρέατος 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
ΕΛΙΑ (Κωδικός 

είδους από το Δελτίο 
Τιμών 5325) 

ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 
ΝΕΑΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (8-12 
ΜΗΝΩΝ)  

ΚΙΛΟ 300 8,40 2.520,00 

2 15100000-9  

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
(Κωδικός είδους από 

το Δελτίο Τιμών 
5321) 

ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ 
ΝΕΑΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (8-12 
ΜΗΝΩΝ)  

ΚΙΛΟ 300 8,84 2.652,00 

3 15100000-9  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΜΠΟΥΤΙ (Κωδικός 

είδους από το Δελτίο 
Τιμών 5701) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΜΠΟΥΤΙ  ΚΙΛΟ 1000 1,76 1.760,00 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 6.932,00 

    ΦΠΑ 13% 901,16 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 7.833,16 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & 

ΑΥΞΗΣΗ 25% 
9.791,45 

Α-2.12. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική 

τιμή χωρίς 

ΦΠΑ στο 

Δελτίο 

Πιστοποίησης 

τιμών της 

15/3/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 15100000-9 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  

Τ. 65% Α (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 5703) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3kg ΚΙΛΟ 1.800 2,03 3.654,00 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 3.654,00 

    ΦΠΑ 13% 475,02 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 4.129,02 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (%)  ………….. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

…………/……./ 20… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  
 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
           Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 
           12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

:  

ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

  
A-2.2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ) (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή χωρίς 

ΦΠΑ στο Δελτίο 

Πιστοποίησης τιμών της 

28/2/2019 (λαχανικά) & 

15/3/2019 (ψάρια) 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15331170-9 

Kατεψυγμένα 

λαχανικά 

ΑΡΑΚΑΣ (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 

72617) 

ΠΑΚΕΤΟ 1kg ΚΙΛΟ 135 1,38 186,30 

2 

15331170-9 

Kατεψυγμένα 

λαχανικά 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΠΛΑΤΙΑ (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 

72646) 

ΠΑΚΕΤΟ 1kg ΚΙΛΟ 135 1,50 202,50 

3 

15220000-6 

Κατεψυγμένα 

ψάρια, φιλέτα 

ψαριών και άλλα 

κρέατα ψαριών 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΦΙΛΕΤΟ (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 

4508) 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 300 5,30 1.590,00 

4 15220000-6 

ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ 

(Κωδικός είδους 

από το Δελτίο 

Τιμών 4520) 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 220 6,19 1.361,80 
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5 15220000-6 

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 

(Κωδικός είδους 

από το Δελτίο 

Τιμών 4552) 

ΒΑΡΟΥΣ 1kg ΚΙΛΟ 250 7,96 1.990,00 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 5.330,60 

   ΦΠΑ 13% 692,98 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 6.023,58 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ 

25% 
7.529,47 

 

Α-2.7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή χωρίς 
ΦΠΑ στο Δελτίο 

Πιστοποίησης Τιμών 
της 28/2/2019 (λαχανικά) 
& 15/3/2019 (βακαλάος) 

Μερική 
Δαπάνη 

1 
15331170-9 

Kατεψυγμένα 
λαχανικά 

ΑΡΑΚΑΣ (Κωδικός 
είδους από το 
Δελτίο Τιμών 

72617) 

ΠΑΚΕΤΟ 1kg  ΚΙΛΟ 480 1,38 662,40 

1 
15331170-9 

Kατεψυγμένα 
λαχανικά 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ΠΛΑΤΙΑ (Κωδικός 

είδους από το 
Δελτίο Τιμών 

72646) 

ΠΑΚΕΤΟ 1kg  ΚΙΛΟ 480 1,50 720,00 

2 

15220000-6 
Κατεψυγμένα 
ψάρια, φιλέτα 

ψαριών και άλλα 
κρέατα ψαριών 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚ. 
(Κωδικός είδους 
από το Δελτίο 
Τιμών 4505) 

ΠΑΚΕΤΟ 1kg  ΚΙΛΟ 700 3,85 2.695,00 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 4.077,40 

    ΦΠΑ 13% 530,06 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 4.607,46 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & 

ΑΥΞΗΣΗ 25% 
5.759,33 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (%)  ………….. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

…………/……./ 20… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  
 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
           Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 
           12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

:  

ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

  

 
Α-2.3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ στο Δελτίο 

Πιστοποίησης τιμών της 

28/2/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
15411110-6 

Ελαιόλαδο 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

(ΕΞΤΡΑ) ΠΑΡΘΕΝΟ 

(Κωδικός είδους από το 

Δελτίο Τιμών 72531) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΔΟΧΕΙΟ 5lt 
ΤΕΜΑΧΙ0 105 21,73 2.281,65 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 2.281,65 

   ΦΠΑ 13% 296,61 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 2.578,26 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ 25% 3.222,82 

 

 

 

 
 





 

Σελίδα 116 

Α-2.8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή 
χωρίς ΦΠΑ στο Δελτίο 
Πιστοποίησης Τιμών 

της 28/2/2019 

Μερική 
Δαπάνη 

1 15411110-6 
Ελαιόλαδο 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (ΕΞΤΡΑ) 
ΠΑΡΘΕΝΟ (Κωδικός 
είδους από το Δελτίο 

Τιμών 72531) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΔΟΧΕΙΟ 5lt ΤΕΜΑΧΙΟ 120 21,73 2607,60 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 2.607,60 

    ΦΠΑ 13% 338,99 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 2.946,59 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & 

ΑΥΞΗΣΗ 25% 
3.683,24 

Α-2.11. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΠΑΣΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική 

τιμή χωρίς 

ΦΠΑ στο 

Δελτίο 

Πιστοποίησης 

τιμών της 

28/2/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
15411110-6 

Ελαιόλαδο 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΤΡΑ (Κωδικός 

είδους από το 

Δελτίο Τιμών 

72532) 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΔΟΧΕΙΟ 1lt 
ΤΕΜΑΧΙ0 600 4,87 2.922,00 

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 2.922,00 

    ΦΠΑ 13% 379,86 

    Σύνολο με ΦΠΑ 13% 3.301,86 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (%)  ………….. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

…………/……./ 20… 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΑΥΓΑ 
 

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
           Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 
           12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

:  

ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

A-2.4. ΑΥΓΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

Α/Α CPV Είδος Συσκευασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ στο Δελτίο 

Πιστοποίησης τιμών της 

15/3/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
03142500-

3 Αυγά 

ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 

ΑΝΩ ΤΩΝ 55gr (Κωδικός 

είδους από το Δελτίο 

Τιμών 6301) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΞΑΔΑΣ 
ΕΞΑΔΑ 30 0,84 25,20 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 25,20 

   ΦΠΑ 13% 3,28 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 28,48 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ 25% 35,60 
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ΟΜΑΔΑ A-2.9. ΑΥΓΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική τιμή χωρίς 
ΦΠΑ στο Δελτίο 

Πιστοποίησης Τιμών της 
15/3/2019 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
03142500-

3 

ΑΥΓΑ 
ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΓΡ  

ΕΞΑΔΑ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΞΑΔΑΣ) 

180 0,84 151,20 

   Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 13% 151,20 

   ΦΠΑ 13% 19,66 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 170,86 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ 25% 213,57 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (%)  ………….. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

…………/……./ 20… 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 
 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
           Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 
           12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

:  

ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

A-2.5. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

Α/Α CPV Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική 

τιμή χωρίς 

ΦΠΑ στο 

Δελτίο 

Πιστοποίησης 

Τιμών της 

Περιφέρειας 

Αττικής 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15300000-1 

Φρούτα, 

λαχανικά 

και συναφή 

προϊόντα 

Όπως αυτά 

περιγράφονται 

στο Δελτίο 
Πιστοποίησης 

Τιμών του 

Τμήματος 

Εμπορίου της 

Δ/νσης 

Ανάπτυξης 

Περιφέρειας 

Αττικής 

ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΤΙΜΗΜΑ 

1 12.800,00 12.800,00 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 12.800,00 

   ΦΠΑ 13% 1.664,00 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 14.464,00 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ 25% 
18.080,00 
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Α-2.10. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ) 

Α/Α CPV Είδος Μονάδα Μέτρησης 
Ενδεικτική 

Ποσότητα 

Μέση λιανική 

τιμή χωρίς 

ΦΠΑ στο 

Δελτίο 

Πιστοποίησης 

Τιμών της 

Περιφέρειας 

Αττικής 

Μερική 

Δαπάνη 

1 

15300000-

1 

Φρούτα, 

λαχανικά 

και 

συναφή 

προϊόντα 

Όπως αυτά 
περιγράφονται 

στο Δελτίο 

Πιστοποίησης 

Τιμών του 

Τμήματος 

Εμπορίου της 

Δ/νσης 

Ανάπτυξης 

Περιφέρειας 

Αττικής 

ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΤΙΜΗΜΑ 
1 1.750,00 1.750,00 

   Ολική Δαπάνη ειδών άνευ ΦΠΑ 13% 1.750,00 

   ΦΠΑ 13% 227,50 

   Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 13% 1.977,50 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & 

ΑΥΞΗΣΗ 25% 
2.471,88 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (%)  ………….. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

…………/……./ 20… 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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