
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
ΤΗΛ 2262351143
mail:mkanavaki@gmail.com

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:499-2020 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 117 του Ν.4412/2016,   για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ -  & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»
προϋπολογισμού δαπάνης 59.616,35 €  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

- ΑΡΘΡΟ 1ο
- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

       Η διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:
 Η προμήθεια διέπεται τόσο για την προμήθεια τροφίμων όσο και την προμήθεια γάλακτος από του ν.

4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-
ες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

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

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

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-

ων των κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύ-
γεια" και άλλες διατάξεις”,

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ.  11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών και του ν.

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως

των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοι-

χεία”, 
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 Την Υπουργική Απόφαση με  Αριθμ. 57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και δια-

χείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης».
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 Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240 Α΄/12-12-2012
σύμφωνα με το οποίο «η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες τροφίμων
και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων
των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους» που κυρώθηκε με
το Ν. 4111/2103 

 Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ΄αρ. 88555/3293/04-10-1988 ΚΥΑ «Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.1836/1989 

 Την υπ΄αριθμ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503 Β΄11-10-2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας
σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», σύμφωνα με την οποία παρέχεται 1 λίτρο
φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση στους εργαζομένους των ΟΤΑ

 Την  υπ΄αριθμ.  ΤΤ36586/10-07-2007  (ΦΕΚ  1323  Β΄/30-07-2007)  «Τροποποίηση  της  υπ΄αριθμ.
53361/02-10-2006 ΚΥΑ σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ
και μέτρα προληπτικής ιατρικής», σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των
ΟΤΑ α΄βαθμού να χορηγήσουν 1 λίτρο φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρ -
κείας ή τύπου ΕΒΑΠΟΡΕ

 Την  υπ΄αριθμ.  31119/19-05-2008  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  990  Β΄/28-05-2008)  «Τροποποίηση  της  υπ΄αριθμ.
53361/02-10-2006 ΚΥΑ σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ
και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

 Την υπ’ αριθμό εγκ. 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-3-2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
για την «Ανάδειξη προμηθευτών –χορηγητών προμηθειών του Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των
νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων καθώς
και των συνδέσμων ΟΤΕ Α’ &Β’ βαθμού.

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

Και τις κάτωθι αποφάσεις: 
 Του με ΑΔΑΜ  20REQ006961983/02-07-2020  και  20REQ006966331/03-07-2020 καταχωρηθέντος  στο

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενούς  αιτήματος  του ΝΠΔΔ «ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

 Του με ΑΔΑΜ 20REQ007003902/10-07-2020 καταχωρηθέντος  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενούς  αιτήμα-
τος  του Δήμου Τανάγρας για την προμήθεια γάλακτος και τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου.

 Την     Μελέτη  του  Δήμου Τανάγρας και τις  Μέλετες του ΝΠΔΔ  
 Την με  αριθ.  62/2020 απόφαση ανάληψης  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.  –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη σε
βάρος των Κ.Α. 02.15.6481.01 και διατέθηκε πίστωση  ποσού 21.740,69 € για το οικονομικό έτος
2020,  για  την  προμήθεια  ειδών  σίτισης  (παντοπωλείου,  κρεοπωλείου,  οπωροπωλείου,
αρτοποιείου, κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά, κ.λ.π.) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του
Ν.Π.Δ.Δ. 

 Την με αριθ. 63/2020 απόφαση ανάληψης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»  με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη σε βάρος των Κ.Α.
02.15.6063 και διατέθηκε πίστωση  ποσού 2.847,60 € για το οικονομικό έτος 2020, για την προμήθεια
γάλακτος του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. 

 
 Την με αριθ. 316/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας με την οποία εγκρίθηκε η

πολυετής δαπάνη σε βάρος των Κ.Α. 02.20.6061.01 & Κ.Α. 02.25.6061.01 και διατέθηκε η πίστωση  ποσού
17.824,05 € για το οικονομικό έτος 2020 και το υπόλοιπο ποσό των 24.954,13 € σε βάρος των  αντίστοιχων
Κ.Α. του οικονομικού έτους 2020, για την προμήθεια γάλακτος του προσωπικού του Δήμου Τανάγρας 
Για την προμήθεια γάλακτος του προσωπικού του Δήμου Τανάγρας 


 Την υπ' αρίθμ. 175/2020  απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Τανάγρας για την έγκριση της με-

λέτης, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και την κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης
 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές 

διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμ-
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βατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφα-
σης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Οι υποψήφιοι  ανάδοχοι  (συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό)  μπορούν  να υποβάλλουν προσφορά για  μία  ή
περισσότερες  ομάδες  των  υπό  προμήθεια  ειδών,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  στην  προσφορά  τους  θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 1  ο  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/νση: Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας
Τηλ. : 2262351100
Fax : 2262351117
Ε-ΜΑΙL: info@tanagra.gr
Αρμόδιος υπάλληλος: ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 2  ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:  « «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. –
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ -  & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»  » για ένα ημερολογιακό έτος.  Αναλυτικά
αφορά την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου και ομογενοποιημένου αγελαδινού γάλακτος με 3,5 % και 1,5%
λιπαρά  για  το  προσωπικό  του  Δήμου Τανάγρας  και  του  ΝΠΔΔ   «Κ.Α.Π.Η.  –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ   ΤΑΝΑΓΡΑΣ ,  και  την  προμήθεια  Ειδών  τροφίμων  &  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών
παντοπωλείου  για  τις  ανάγκες  σίτισης  των  νηπίων  των  παιδικών  σταθμών  του  ΝΠΔΔ  και  του  Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου.  

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και
της  τεχνικής  περιγραφής  της  μελέτης  της  υπηρεσίας  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας .

    AΡΘΡΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος διαδικασίας 
Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  την  διαδικασία  του  συνοπτικού  διαγωνισμού,  με  έγγραφες  σφραγισμένες
προσφορές,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4412/16,  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάση
της τιμής ανά ομάδα η οποία θα δοθεί ως εξής:
α)  υπολογιζόμενη  με  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%)  επί  της  εκάστοτε  διαμορφούμενης  και
πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης,  σύμφωνα με τα
δελτία πιστοποίησης τιμών της οικείας Περιφέρειας για  τις ομάδες : είδη οπωροπωλείου (μαναβικής), είδη
κρεοπωλείου, κατεψυγμένα είδη, και 
β) με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις τιμές του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη καθαρή αξία  ανά ομάδα
ειδών  για τα υπόλοιπα είδη  της προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες: είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου καθώς
και του γάλακτος.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 59.616,35€,  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι: ο Δήμος Τανάγρας  και τα Νομικά του Πρόσωπα.  
Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  τους αντίστοιχους  Κ.Α.  του κάθε φορέα όπως αναφέρονται
στη  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού τους  των  οικονομικών  ετών  2019-2020.
Ειδικότερα 
Α) Την με αριθ. 316/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας με την οποία εγκρίθηκε
η πολυετής δαπάνη σε βάρος των Κ.Α. 02.20.6061.01 & Κ.Α. 02.25.6061.01 και διατέθηκε η πίστωση  ποσού
17.824,05 € για το οικονομικό έτος 2020 και το υπόλοιπο ποσό των 24.954,13 € σε βάρος των  αντίστοιχων
Κ.Α. του οικονομικού έτους 2020, για την προμήθεια γάλακτος του προσωπικού του Δήμου Τανάγρας 

Β) Την με αριθ. 62/2020 απόφαση ανάληψης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ –
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ»  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  δαπάνη  σε  βάρος  των  Κ.Α.
02.15.6481.01 και διατέθηκε πίστωση  ποσού 21.740,69 € για το οικονομικό έτος 2020, για την προμήθεια
ειδών  σίτισης  (παντοπωλείου,  κρεοπωλείου,  οπωροπωλείου,  αρτοποιείου,  κατεψυγμένα,  γαλακτοκομικά,
κ.λ.π.) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. 

Την με αριθ. 63/2020 απόφαση ανάληψης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ –
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ»  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  δαπάνη  σε  βάρος  των  Κ.Α.
02.15.6063  και  διατέθηκε  πίστωση  ποσού  2.847,60  €  για  το  οικονομικό  έτος  2020,  για  την  προμήθεια
γάλακτος του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι :
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας με τα συνημμένα παραρτήματά της, ήτοι τη μελέτη της υπηρεσίας

που αποτελείται από : 
 Τεχνική Έκθεση,
  Ενδεικτικός προϋπολογισμός
 Τεχνικές Προδιαγραφές
 Συγγραφή υποχρεώσεων
    ΤΟ ΤΕΥΔ 
 Το Έντυπο προσφοράς του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο (Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας – αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή 31η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 έως 10:30  διάστημα κατά το
οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου  εκπροσώπου  στην  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  η  οποία  θα  τις
αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά
ή  με  άλλον  τρόπο  στο  Δήμο  μέχρι  και  την  προηγουμένη  εργάσιμη  ημέρα  της  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού στη Διεύθυνση : Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.

4





ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.  Οι  οικονομικοί  φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν  στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να
λάβουν  γνώση  του  πλήρους  τεύχους  της  διακήρυξης  και  των  λοιπών  τευχών  της  μελέτης,  σε
ηλεκτρονική μορφή , από την ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας στο δικτυακό τόπο: www.tanagra.gr
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας στα τηλέφωνα 226235143 & 2262351142, φαξ: 2262351117,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Διευκρινήσεις 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής  διευκρινίσεων υποβάλλονται  εγγράφως,  το αργότερο έξι  (6)  ημέρες
πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  εγγράφως.  Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο 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 ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών

Α  ΡΘΡΟ 7ο
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 
Τυχόν ενστάσεις 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)1.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

1

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας
του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων.
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 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, συνοδευόμενη από τεχνικά
φυλλάδια  των  υλικών  και  πιστοποιητικά.  Τα  τεχνικά  φυλλάδια  –  πιστοποιητικά  δύνανται  να
υποβάλλονται   στην  Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  Σε  κάθε άλλη περίπτωση το  τεχνικό φυλλάδιο /
πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα2.

Α  ΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα  που  ασκούν νόμιμα  την  εμπορία ή διακίνηση των προς προμήθεια  ειδών στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και
συγκεκριμένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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 (άρθρο 25 Ν.4412/16), 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. Στο  βαθμό που καλύπτονται  από τα  Παραρτήματα 1,  2,  4  και 5  και  τις  γενικές σημειώσεις  του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  αναθέτουσες  αρχές  επιφυλάσσουν  για  τα  έργα,  τα  αγαθά,  τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης (άρθρο 25 Ν.4412/16).

 Υποψήφιοι  ή  προσφέροντες  μπορούν  να  είναι  και  Ενώσεις  οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 άρθρο 19
παρ.2 Ν.4412/16.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4
Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 9ο
A) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται  από το Διαγωνισμό,  εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη του (αν
πρόκειται για σύμπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων)  ένας από τους λόγους
των παρακάτω περιπτώσεων και ειδικότερα : 
1. Όταν  υπάρχει  εις  βάρος  του  αμετάκλητη   καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους

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

2Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
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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

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

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

Εάν στις  ως άνω περιπτώσεις  (α)  έως  (στ)  η  κατά τα ανωτέρω,  περίοδος  αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί  με αμετάκλητη απόφαση,  αυτή ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από την ημερομηνία  της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση

2. α)όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  
 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.
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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   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 τους3. 
ή/και
 β)  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. 

Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων  ή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  προσφέρων
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η
παράγραφος 2.

3. Εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/2016

4. 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,. 

5. Εάν έχει επιδείξει σοβαρή και επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία   της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες  κυρώσεις  καθώς
επίσης  εάν έχει  κριθεί  ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής ή ότι  έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

6 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

7. 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 15 της παρούσας

3Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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8. Εάν  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (8)   η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος 

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει  οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις
των παραγράφων 4.

Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 1, 2. γ)  και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται
από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον  οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή
ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  ανωτέρω  δυνατότητας  κατά  την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση

9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Β1) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να έχουν τα εχέγγυα,  την  αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες  για την καλή εκτέλεση της
σύμβασης   που  περιγράφονται  στη  μελέτη  της  υπηρεσίας  και  να    ασκούν  επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών,
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν:
• Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με
πιστοποίηση της εγγραφής τους
Β2) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν:
• Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρισίμων σημείων
ελέγχου (HACCP) από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για όσα εκ
των  υπό  προμήθεια  ειδών  προβλέπεται  η  εν  λόγω  πιστοποίηση  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας . Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός,
πρέπει  να  προσκομίσει  πιστοποιητικό  ύπαρξης  και  ορθής  λειτουργίας  συστήματος  HACCP  του
παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10  Ο
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ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  συμμετέχοντες  στο  συνοπτικό  διαγωνισμό  θα  προσκομίζουν  τις  προσφορές  τους  σε
σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές θα φέρουν τις  ακόλουθες ενδείξεις στο σφραγισμένο φάκελο
εξωτερικά:

 Τη λέξη «προσφορά»
  Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Τανάγρας

 Αφορά στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την  προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥ  ΝΠΔΔ  «Κ.Α.Π.Η.  –   ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  -   &  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ»  προϋπολογισμού δαπάνης 59.616,34 €,  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

 Καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
 Τα πλήρη στοιχεία του Οικονομικού φορέα (ήτοι:  επωνυμία,  διεύθυνση,  Τ.Κ,  πόλη,  αριθμός

τηλεφώνου, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Σε  περίπτωση Ένωσης  οικονομικών φορέων πρέπει  να  αναγράφονται  τα  πλήρη  στοιχεία  των
μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:

     α. Ένα ξεχωριστό κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,  όπου θα
εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας 
     β. Ένα ξεχωριστό κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη  «Τεχνική   προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  11.  Αν  τα  τεχνικά  στοιχεία  της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
     γ. Ένα ξεχωριστό κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς   

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ.
1. (άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16)

 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (Α` 188).

 Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας,  δεν αποσφραγίζονται,  αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της)
και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

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

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

ΑΡΘΡΟ 11ο
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει,  επί  ποινή αποκλεισμού, τα
ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει να περιέχει: 
Α)   Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Κατά  την  υποβολή  προσφορών  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  το  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με
την  υπ'  αριθ.  158/2016  Απόφαση  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΦΕΚ  Β
3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  πληροί  τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας  και β) ότι πληρούν όλα τα
απαιτούμενα  κριτήρια  επιλογής  δηλαδή  ότι  έχουν  την  οικονομική  επάρκεια  και  τα  απαιτούμενα
τεχνικά και επαγγελματικά προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι: 

 ‘Εχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των
σχετικών  με  αυτήν  διατάξεων  και  κείμενων  νόμων  και  τους  αποδέχεται  πλήρως  και
ανεπιφύλακτα

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, σε περίπτωση που
κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση

 Αναλαμβάνει να παραδίδει τμηματικά κατά περίπτωση και όπως προβλέπεται στην  μελέτη της
υπηρεσίας τα υπό προμήθεια είδη στο χώρο/χώρους  που θα υποδειχθεί/ούν 

 Το χρόνο ισχύος της προσφοράς

 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες  να  υποβάλλουν  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά  της  επόμενης  παραγράφου,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ:
1) Το ΤΕΥΔ που αφορά στις απαιτήσεις της  παρούσας διακήρυξης βρίσκεται συνημμένο στο τέλος
αυτής  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τους  έχοντες
προς τούτο υποχρεώση νομίμως και προσηκόντως υπογεγραμμένο. 

2)  Oι οικονομικοί  φορείς  πρέπει να συμπληρώσουν   MONON την Ενότητα α  του Μέρους ΙV χωρίς
να υποχρεούνται να συμπληρώσουν  οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ 

3)  Το  ΤΕΥΔ   συμπληρώνεται  και  υπογράφεται   σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά  αναφερόμενα  στην
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΜΕΡΟΣ Β), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα διακήρυξη.  
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής: 
1.Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ , είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού,  όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.. 

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

Γ) Εγγύηση συµµετοχής  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Επί  ενώσεων  φυσικών  ή/και  νομικών  προσώπων  όλα  τα   ανωτέρω  δικαιολογητικά   θα
υποβάλλονται για κάθε ένα μέλος τους ξεχωριστά

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται
να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση
που της  ανατεθεί  η  σύμβαση,  πρέπει  να  περιβληθεί  από την  αναγκαία νομική μορφή.  Επίσης,  τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  υποβάλλονται  χωριστά  για  κάθε
μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της
Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης,
τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της
όσον αφορά τις Υπεύθυνες δηλώσεις: 
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως
νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,  θα υπογράφει  οπωσδήποτε  κάτω από την  εταιρική επωνυμία
(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου τους,  το οποίο θα έχει  εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης,
επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από
την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  δεν  είναι  υποχρεωτικό  να  φέρουν  ημερομηνία  ταυτόσημη  με  αυτή  της
υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) εργασίμων ημερών
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» πρέπει να περιέχει: 
Ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  περιέχει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  τα  δικαιολογητικά  που
τεκμηριώνουν  την  τεχνική  επάρκεια,  χρησιμοποιούνται  για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και
περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16).

 Υποχρεωτικά και  με ποινή αποκλεισμού θα  περιλαμβάνει, τα κάτωθι στοιχεία:
-  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της
παρούσας  Διακήρυξης  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και
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προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα  των  προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση το  κριτήριο  ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα

- Επίσης, περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  που θα αναφέρει ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι σύμφωνα

με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
- Στις  περιπτώσεις  που  με  την  προσφορά  υποβάλλονται  ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά  γίνονται

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία,  εφόσον συνυποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία βεβαιώνεται  η ακρίβειά
τους και η οποία φέρει  υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας
σύμβασης

 Γ) Οικονομική Προσφορά
1. Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβα -
σης. 

Για τα είδη παντοπωλείου, αρτοπωλείου και γάλακτος όπου μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων
την χαμηλότερη τιμή μετά από εφαρμογή ενιαίου ποσοστού θετικής έκπτωσης για όλα τα είδη επί των
τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού,  οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ως τιμή προσφοράς την
τιμή που προκύπτει ανά προσφερόμενη ομάδα, μετά την αφαίρεση του ποσοστού της θετικής έκ-
πτωσης που προσφέρουν ανά προϊόν από την τιμή αναφοράς του όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτι-
κό προϋπολογισμό της μελέτης της υπηρεσίας.
Για τα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και κατεψυγμένων ειδών στις οποίες μειοδότης αναδεικνύ-
εται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό θετικής έκπτωσης για όλα τα είδη επί της μέσης τι -
μής λιανικής όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων πιστοποίησης τιμών της μέσης λιανικής τι-
μής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της
οικείας Περιφέρειας την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας, οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει
μετά την αφαίρεση του ποσοστού της ενιαίας έκπτωσης που προσφέρουν ανά είδος από την Τιμή
Αναφοράς, όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης της υπηρεσίας.

2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ
4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών

A  ΡΘΡΟ 12  ο   
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 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  χρεο-
γράφων 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. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγ -
γύηση (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 δι -
καιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κα-
τάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβα-
σης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί  σε ποσοστό 1% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμή-
θειας,  για κάθε ομάδα/ ομάδες για τις οποίες έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος  χωρίς το ΦΠΑ.
 Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

. 

Χρόνος ισχύος 
Η εγγυητική  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  έχει  χρόνο  ισχύος  τουλάχιστον  δύο μήνες  μετά  την

εκτέλεση  της σύμβασης και του χρόνου παράδοσης των προϊόντων. 
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις  εγγυήσεις   «καλής εκτέλεσης»,

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του  Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται  ότι αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινίσεις  δίνονται  από  τον  προσφέροντα  μόνο  όταν  ζητούνται  από  την  επιτροπή
διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε κατόπιν  εγγράφου προσκλήσεώς της .

Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που απαντούν επί των θεμάτων
που τέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 14  Ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Την  ημέρα  και  ώρα  του  διαγωνισμού  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  αποσφραγίζει  πρώτα  τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά  και  τέλος  τις  οικονομικές  προσφορές  σε  μία  ή
περισσότερες δημόσιες συνεδριάσεις κατά τη κρίση της σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 117 παρ. 4 του
Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί, παρουσία των
προσφερόντων/συμμετεχόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς,  όπως ειδικότερα ορίζεται  στα έγγραφα της σύμβασης,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016. 
α) Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  –
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά
που  υποβάλλονται  κατά  το  στάδιο  αυτό,  ανά  φύλλο.  Η  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  της  Επιτροπής.  Εάν  η  διαδικασία
αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών  δεν  πραγματοποιηθεί  στην  ίδια  συνεδρίαση  τότε  οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
από τη Επιτροπή, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από  την  Επιτροπή  και  φυλάσσεται,  προκειμένου να αποσφραγισθεί  την  ημερομηνία  και  ώρα  που
ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
β) Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
 γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  ή  την  ειδική  πρόσκληση  και
ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση  τιμών.  Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα
προηγούμενα ως άνω στάδια  οι  φάκελοι  της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,  αλλά
επιστρέφονται. 
Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει σχετικό πρακτικό
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,  κατά την  κρίση της
επιτροπής (παρ. 4 του άρθρου 117

Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει η Επιτροπή επί
των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση),
με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά
συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση
αφορά μόνο σε ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα
συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους,  ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά
στοιχεία και κατά τα λοιπά , ότι αναφέρεται στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
Τα  αποτελέσματα    των  ως  άνω  σταδίων    επικυρώνονται  με  μια  απόφαση  του  αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται   με επιμέλεια αυτής,   στους προσφέροντες  4  .
Κατά   της εν λόγω απόφασης   χωρεί   ένσταση   σύμφωνα με   τα οριζόμενα στο άρθρο   3.4 της παρούσας.

4Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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ΑΡΘΡΟ 15ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών    από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής   έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των
δικαιολογητικών   που  περιγράφονται   στο  άρθρο  11  της  παρούσας διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων αυτής. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι   τα κάτωθι: 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

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

Για την  απόδειξη της μη συνδρομής  των λόγων αποκλεισμού οι  προσφέροντες οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά

α)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,  πριν από την
υποβολή του από τον προσωρινό ανάδοχο ,  από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. και όλα τα μέλη του ΔΣ 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι   ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις και ως προς όλες τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(ΙΚΑ -  εργαζόμενοι,  ΟΑΕΕ –  εταίροι,  μέλη ΔΣ,  συνεργάτες,  ΤΣΜΕΔΕ –  Μηχανικοί  κλπ)  κατά  την
ημερομηνία προσκομίσεως των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8  του Ν. 1599/1986,  στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ,  ΟΑΕΕ,  ,κλπ)  στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό κι ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου
(03 μηνών) πριν από  πριν από την υποβολή τους από τον προσωρινό ανάδοχο από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές
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τους  δραστηριότητες  και  δεν  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
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 Εσόδων

ε)Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  9  περ  2β   της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  , που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του,  από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του  πιστοποιητικού  που  προβλέπεται  στην  περίπτωση  γ΄  της
παραγράφου  2  του  άρθρου  80  του  ν.  4412/2016,  αυτό  αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του
οικονομικού  φορέα,  χωρίς  να  απαιτείται  επίσημη  δήλωση  του  ΣΕΠΕ  σχετικά  με  την  έκδοση  του
πιστοποιητικού.

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  στην  παράγραφο  1,  στις
περιπτώσεις  α΄ και β΄  της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄  της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016, 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 παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην
περίπτωση  β΄  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  73  του  ν.  4412/2016.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

 στ) Π  ιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,   με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ`
αυτό και το ειδικό επάγγελμά του,  εκδόσεως εντός των τελευταίων 30 εργασίμων ημερών πριν την
υποβολή του εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος,  από το οποίο να προκύπτει ότι αφενός ήταν εγγεγραμμένος κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και  αφετέρου  ότι  εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την  υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης

στ) Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρισίμων σημείων ελέγχου
(HACCP) από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για όσα εκ των υπό προμήθεια
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ειδών προβλέπεται η εν λόγω πιστοποίηση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας .
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορ -
θής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης

Η) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης,ις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού,  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως
καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του
οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν,  και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει  εντός της ως άνω προθεσμίας του παρόντος,
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 
Το παρόν εφαρμόζεται  και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει  την  προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά   λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης
της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,  δεν αποδεικνύονται  οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα  περί λόγων  αποκλεισμού και  κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής  
Σε  περίπτωση έγκαιρης  και  προσήκουσας ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν  ή  για  τις  οποίες  έλαβε  γνώση  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές),
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του . 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω  και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο  χρόνος  ισχύος  της  προσφοράς  ορίζεται  σε  εκατόν  είκοσι  (120)  ημέρες  από  την  επομένη
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της
διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16)

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών)., 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα  στις διατάξεις του άρθρου  97 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Στους  διαγωνισμούς  δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προσφορές  και  σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
2. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση
προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει προσωπικά  και να εκπροσωπεί ταυτόχρονα άλλη ή άλλες  εταιρείες
που  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στον  διαγωνισμό.  Στην  περίπτωση  αυτή  αποκλείονται  όλες  οι
προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.

ΑΡΘΡΟ 18  ο

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω όπως
(Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής
προσφοράς),  Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),   (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,5 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

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

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

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) 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.

ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη :
1. Η συμφωνία  με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 3. Η τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς
και τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. 
Κατά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση
μεγαλύτερων ποσοτήτων κατά ποσοστό μέχρι 30% ή λιγότερων ποσοτήτων κατά ποσοστό μέχρι 50% σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016.

Η  ενημέρωση  των  διαγωνιζομένων  για  τα  πρακτικά  τις  επιτροπής  ή  για  οποιαδήποτε  άλλη
ενέργειά  της  δύναται  να  γίνει   με  αποστολή  μέσω  FAX  ή  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  ή  άλλου
πρόσφορου μέσου. 

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τις συμβάσεις έως της εξαντλήσεως  του ύψους του
ενδεικτικού προϋπολογισμού και των προβλεπόμενων ποσοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών  και
μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη. Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλες τις προϋπολο-
γισθείσες ποσότητες. 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβα -
σης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμο-
δότησης του αρμοδίου οργάνου 

5 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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ΑΡΘΡΟ 21ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  
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.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του 
άρθρου 14 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών6.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε 
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη 
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.7 
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης, 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 
18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

6Πρβλ. άρθρο 127 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 του ν. 4497/2017.
7Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017.
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Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  την  προμήθεια  που  έχει  παραγγελθεί  από  την
ειδοποίηση του σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύονται  από την υπηρεσία και  σύμφωνα με τα
αναλυτικά αναφερόμενα στην μελέτη της υπηρεσίας 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον
οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 
μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη κάποιου είδους ή την αποκατάσταση του συγκεκριμένου 
είδους. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε 
προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος 
και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
αυτού τρόπο

Παράταση χρόνου παράδοσης
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της Αναθέτουσας 
Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16).

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/16).
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16).

Κυρώσεις παράτασης
Στην  περίπτωση παράτασης  του συμβατικού χρόνου παράδοσης  συνεπεία λόγων ανωτέρας  βίας  ή
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 207. (άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/16)

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
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 209, επιβάλλεται πρόστιμο
5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που  παραδόθηκε  εκπρόθεσμα.  (άρθρο  207  παρ.1
Ν.4412/16)  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. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16)

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα (υπεύθυνο της
αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου.

Χρόνος παραλαβής
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από την μελέτη  χρόνο. (άρθρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16)
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Αυτοδίκαιη  παραλαβή
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 προμηθευτή.  (άρθρο 209 παρ.3  του
Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 24ο  
ΣΥΜΒΑΣΗ

24.1  Η   σύμβαση καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  με  βάση τους  όρους  της  διακήρυξης  και
υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από
το Δήμο Τανάγρας. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής :
-       Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
-       Τα συμβαλλόμενα μέρη.
-       Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
-       Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
-       Την συμφωνηθείσα τιμή.
-       Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
-       Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
-       Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
-       Τον τρόπο παραλαβής.
-       Τον τρόπο πληρωμής.
-       Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
-       Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
-       Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο Τανάγρας από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται
μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
α)     Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β)     Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)     Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ)     Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.

24.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σημειώνεται ότι  ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των
ειδών που αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν
μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας. 

Χρονική Μεταβολή

Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει χρονικά την σύμβαση χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου
για διάστημα μέχρι το μισό του χρονικού διαστήματος της αρχικής σύμβασης. Δια τούτο απαιτείται 
απόφαση Δ.Σ και σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. 

Μεταβολή Οικονομικών Στοιχείων 

Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της
παρ.  4  του  άρθρου.  132  του  ν.  4412/2016,  οι  συμβάσεις  μπορεί  να  τροποποιούνται  χωρίς  νέα
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των
δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-

πλαίσιο.  Σε  περίπτωση  διαδοχικών  τροποποιήσεων,  η  αξία  τους  υπολογίζεται  βάσει  της  καθαρής
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων άρθρο 132 παρ. 2 του ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η  πληρωμή  της  αξίας  κάθε  παράδοσης,  θα  γίνεται  για  το  100%  της  αξίας  του  εκάστοτε
τιμολογίου,  μετά  την  εκάστοτε  παραλαβή  τμήματος  της  προμήθειας  και  έκδοσης  του  αντίστοιχου
τιμολογίου,  με την έκδοση χρηματικού εντάλματος  πληρωμής που θα συνοδεύεται  από τα νόμιμα
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δικαιολογητικά  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  200  του  Ν.  4412/2016  και  γενικότερα
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
    ΑΡΘΡΟ 27ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) 

Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο σύμφωνα με το Νόμο

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον 
ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης.

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

Η  περίληψη  της  διακήρυξης,  η  διακήρυξη  και  τα  έγγραφα  της  σύμβασης   αναρτώνται
ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας (www.tanagra.gr)

ΑΡΘΡΟ 28ο 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχει εφαρμογή η διάταξη του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.    

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

          ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ   Τ  Α  Ν Α  Γ  Ρ  Α  Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

 ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #42.778,18€ #
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(13%)

                  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τεχνική Έκθεση
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Προϋπολογισμός
Τεχνικές προδιαγραφές
Έντυπα οικονομικών προσφορών
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                  1.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

           Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται :

Η  προμήθεια  ενός  (1)  λίτρου  φρέσκου  γάλακτος  σε  ημερήσια  βάση  του

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Τανάγρας. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική

Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΈΚ 1503Β/06) “Παροχή μέσων ατομικής

προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής” καθώς

και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α. ΤΤ/36586/07 (ΦΈΚ 1323 Β/07) και την Κ.Υ.Α.

με αριθμό  31119/08 (ΦΈΚ 990 Β/08) καθώς και το υπ΄αρ. 4632/16-02-18

(ΩΛΈΝ465ΧΘ7-5ΓΒ)έγγρ. .”Στους  εργαζόμενους  στους  οποίους  παρέχονται  τα

μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται  ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια

βάση.Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το ΦΕΚ. υπ.  Αριθμ.  2208,τ΄.Β/8-6-2019 όπου δημοσιεύθηκε  η υπ.  Αριθμ.

43726 απόφαση “παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ

α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής

ιατρικής.

Η εν λόγω προμήθεια θα είναι πολυετής και θα περιλαμβάνει πέντε (5) μήνες για

το 2020 και εφτά (7) μήνες για το 2021.  Το σύνολο  της  προϋπολογιζόμενης

δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των #15.773,5 €# χωρίς Φ.Π.Α. για το

οικονομικό έτος 2020 και το ποσό των #22.083,30 €# χωρίς ΦΠΑ για το οικονομικό

έτος 2021. Τα παραπάνω ποσά θα βαρύνουν τους Κ.Α.20.6061.01 με το ποσό

των  5.000,00€  και  τον  ΚΑ  25.6061.01  με  το  ποσό  10.773,50€ του

προϋπολογισμού του Δήμου του  οικ. Έτους 2020 ενώ για το οικονομικό έτος

2021  στον  Κ.Α.20.6061.01  με  το  ποσό  8.000,00€  και  στον   ΚΑ

25.6061.01 με το ποσό 14.083,30 €. 

                           Σχηματάρι                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                            30/6/2020                                                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

                         Η συντάξασα

                         Καναβάκη Μαίρη                                        Μαυροειδή Πέλλα





ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Τ ΑΝ Α Γ Ρ ΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2.   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α  ρ  θρο1 

                                                               Αντικείμενο Συγγραφής

Αντικείμενο της παρούσης είναι   η προμήθεια  για ένα (1) λίτρο παστεριωμένου γάλακτος, κατόπιν

έρευνας αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο, καθορίστηκε  σε  1,017 € (χωρίς ΦΠΑ) .Σημειώνεται εδώ ότι η τιμή αυτή είναι ίδια τόσο

για πλήρες σε λιπαρά γάλα (περιεκτικότητας σε λιπαρά 3,5%), όσο και για το γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,5%),

καθώς από την έρευνα αγοράς διαπιστώθηκε ότι κάθε εταιρεία διαθέτει τόσο το πλήρες σε λιπαρά γάλα της σε συσκευασία

ενός (1) λίτρου όσο και το αντίστοιχο γάλα χαμηλής ή μη περιεκτικότητας σε λιπαρά στην ίδια τιμή μονάδας.  για τις ανάγκες

των εργαζομένων του Δήμου Τανάγρας   για το έτος 2020 -2021

Άρθρο 2 
Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, το Ν. 3463/2016

(ΦΈΚ 114/2006 τ. Α’), το Ν. 3852/2010, το Ν. 4155/2013 “Έθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις” και το Ν. 4129/2013 (ΦΈΚ 52 τ. Α’) “Κύρωση

του Κώδικα Νόμων για το Έλεγκτικό Συνέδριο”.

Αρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό

Αρθρο 4
                                                     Κριτήριο 
Κατακύρωσης

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά επί της τιμής του προϋπολογισμού.





Αρθρο 5 
Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι :

 Τεχνική Έκθεση

 Τεχνικές προδιαγραφές

 Συγγραφή υποχρεώσεων

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός

 Τιμολόγια προσφοράς

Αρθρο 6

Εγγυήσεις

                 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καθορίζεται  σε  ποσοστό  1% της

συμβατικής  αξίας της προμήθειας και παρέχεται  με εγγυητική επιστολή. Η

εγγύηση καλής εκτέλεσης της  σύμβασης  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  της

προμήθειας  μετά  την  ολοκλήρωση  της  παραλαβής  του  αντίστοιχου  προς

προμήθεια είδους από την αρμόδια επιτροπή και  την εκκαθάριση των τυχών

απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.

Αρθρο 7

Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει τις

κατά το 6ο άρθρο της παρούσης, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αυτής.

Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του Δήμου Τανάγρας

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι ένα (1) έτος  και ισχύει από την υπογραφή της

και  ανάρτησή  της  στο  ΚΗΜΔΗΣ  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  38  Ν.

4412/16 (ΦΈΚ 147/16 τ. Α΄) ή έως την ανάλωση των ποσοτήτων των ειδών πριν την

λήξη της διάρκειας της σύμβασης.





Άρθρο 8

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν  υπάρξει  αδικαιολόγητη  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της

προμήθειας,  μπορεί  να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις  ή να κηρυχθεί

έκπτωτος, εκτός εάν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από

το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

Άρθρο 9

                                                Χρόνοι και τόπος παράδοσης 

Το γάλα εργαζομένων θα παραδίδεται κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο του

τμήματος σε ημερήσια βάση, σε κατάλληλα ψυγεία, που ο ανάδοχος θα διαθέσει με δικά του

έξοδα στο χώρο που θα του υποδειχθεί.

Άρθρο 10     

   Παράδοση Παραλαβή

Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται με μακροσκοπικό έλεγχο και

βάσει των κείμενων διατάξεων του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11Β του ιδίου νόμου.

Εάν κατά την παράδοση – παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές ποιοτικές 

και τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την 

μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών, λειτουργικών ή ποιοτικών ανωμαλιών. Εάν

ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ιδία οριζόμενης 

προθεσμίας, ο Δήμος Τανάγρας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του 

Δήμου τρόπο.

Άρθρο 11

Πληρωμή – Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά την διάρκεια της καλής εκτέλεσης

της  σύμβασης  και  με  τη  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  και  την

προσκόμιση του τιμολογίου με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών στα σημεία που θα

του υποδείξει ο Δήμος  Τανάγρας.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά

την ημερομηνία εξόφλησης του τιμολογίου.





Άρθρο 12

      Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την

αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή

είναι  δυσνόητες,  σε  σχέση  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  σε  λειτουργικά  χαρακτηριστικά,

απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η συντάξασα         Σχηματάρι
                                                                                                    

30 / 06 / 2020 
                                                                 Η Προϊσταμένη

   Καναβάκη Μαίρη            Μαυροείδη Πέλλα

                            3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                            ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
                                               CPV 15511000-3

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

134 35376 35.977,39

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛ 7 1848 1.879,41

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 37.856,80

ΦΠΑ 13% 4.921,38

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

 ΜΕ ΦΠΑ

42.778,18

Ο υπολογισμός έχει γίνει 22 ημέρες /μήνα, 12 μήνες/έτος ,χ 1,017 λίτρο

                             Σχηματάρι                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                              30/6/2020                                                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

                            Η συντάξασα

                         Καναβάκη Μαίρη                                                 Μαυροειδή Πέλλα





ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ   Τ ΑΝΑ Γ Ρ ΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                     

                      4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΥΔ
ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

134 35376

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛ 7 1848

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
 ΜΕ ΦΠΑ

 
 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2020»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ21.740,69 €  

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.)





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Α.Π.Η. – 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                 
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Παμμ. Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας:  32009 Σχηματάρι
Πληροφορίες: Ε.Αλλαγιάννη
Τηλ-fax 22623-51.150
e-mail: npdd@tanagra.gr

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.   «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Προϋπολογισμός:   21.740,69     €

Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα  μελέτη  αφορά  την  προμήθεια  ειδών  τροφίμων  σίτισης  (παντοπωλείου,  κρεοπωλείου,
οπωροπωλείου,  αρτοποιείου,  κατεψυγμένα,  γαλακτοκομικά,  κ.λ.π.)  για  τις  ανάγκες  του  Ν.Π.Δ.Δ.
«Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ». Η προμήθεια
αυτή θα καλύψει τις ανάγκες  των Παιδικών Σταθμών Σχηματαρίου, Οινοφύτων και Αγίου Θωμά,
που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

Η μελέτη συντάχθηκε   σύμφωνα με της διατάξεις του  άρθρου 54  Τεχνικές Προδιαγραφές του ν.
4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (άρθρο 42 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ).

To  Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με την αρ. 2
εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 2037/11-01-2007) του ΥΠ.ΕΣ.
Tην εγκύκλιο 3 (αρ. Πρωτ.11543/26-3-2013) του ΥΠ.ΕΣ περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών
προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων (Ν.4111/2013 ΦΕΚ
Α 18) άρθρο 4.

Η  συνολική  δαπάνη  για  την  προμήθεια  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των     21.740,69         €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
 
Το  σύνολο  της   προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  ποσό     21.740,69      € θα  βαρύνει  τον
Κ.Α.02.15.6481του  προϋπολογισμού  τρέχοντος  οικονομικού  έτους  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.  –
ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ».  Στα  ποσά  αυτά
συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.





 Ο  προϋπολογισμός  είναι  ενδεικτικός,  οι  ποσότητες  ενδέχεται  να  αυξομειωθούν  ανάλογα  με  τις
ανάγκες των τμημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και  ύστερα  από  εντολή  του  υπευθύνου  για  την  προμήθεια,  αλλά  χωρίς
υπέρβαση του  προϋπολογισμού της μελέτης. 

Η  σύναψη  των  συμβάσεων  εκτέλεσης  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  συνοπτικό
διαγωνισμό και  με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη οικονομική προσφορά στις  τιμές  της
μελέτης,  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  προσφερόμενα  από  τρόφιμα  καλύπτουν  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας.

Άγιος Θωμάς

              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
   Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

             

     ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ  ΕΛΕΝΗ                                                             ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                   





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Α.Π.Η. – 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                 
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Παμμ. Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας:  32009 Σχηματάρι
Πληροφορίες: Ε.Αλλαγιάννη
Τηλ & FAX: 2262 3-51.150

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.  –   ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Προϋπολογισμός:          21.740,69         €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και να πληρούν τους όρους του
Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  Αντικειμένων  κοινής χρήσεως,  καθώς  και  τις  ισχύουσες
Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του
κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα:

ΚΟΡΝ  ΦΛΕΪΚΣ: Δημητριακά  ολικής  αλέσεως  σε  συσκευασία  ειδικούς  για  τη  φύλαξή  τους
αεροστεγούς  φακέλου  500  γρ.  ο  οποίος  θα  είναι  τοποθετημένος  σε  χάρτινο  κιτίο,  όπου  θα
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

ΜΕΛΙ: εγχώριας παραγωγής σε γυάλινο ή μεταλλικό βάζο 400 γρ. ειδικό για την φύλαξή του .
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: εγχώριας παραγωγής (ροδάκινο, βερίκοκο ή φράουλα) σε βάζο γυάλινο 500γρ όπου

θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης ,συσκευασία 275 γρ. στην οποία θα αναγράφεται
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ: σκόνη για την παρασκευή κρέμας συσκευασμένη σε ειδικό
αεροστεγή φάκελο 200 γρ.  ο  οποίος  θα  είναι  τοποθετημένος  σε  χάρτινο  κιτίο  στο οποίο  θα
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 

ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ: ειδική για την ζαχαροπλαστική σκόνη σε φακελάκι 16
γρ. στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 

 ΑΛΕΥΡΙ: Α΄ ποιότητας λευκό εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού στην οποία θα αναγράφεται
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 

ΦΑΡΙΝΑ: αλεύρι που φουσκώνει μόνο του Α΄ ποιότητας λευκό εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 500
γρ. στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 





ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ: χωρίς  προσθήκη  ζάχαρης  συσκευασμένος  σε  ειδικό  κυτίο  1
λίτρου στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζεται και θα
συσκευάζεται στην Ελλάδα.

 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ: ειδικό  κυτίο  500 γρ.  στο οποίο θα αναγράφεται  ευκρινώς  η ημερομηνία
λήξης. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα..

.ΡΥΖΙ. τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας.
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΕΣ: σε  αεροστεγή συσκευασία  500 γρ.  όπου  θα  αναγράφεται  ευκρινώς  η

ημερομηνία  λήξης  του  προϊόντος  και  θα  απέχει  τουλάχιστον 12  μήνες  από την  ημερομηνία
παράδοσής του στο Ν.Π. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι Α’ ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από
100 % σιμιγδάλι. 

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ.  όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του
στο Ν.Π. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι. 

 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του
στο Ν.Π. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι. 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ: τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους.  Το προϊόν πρέπει να είναι Α’
ποιότητας.

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ: τυποποιημένα,  παραγωγής  τρέχοντος  έτους.  Το  προϊόν  πρέπει  να  είναι  Α’
ποιότητας. 

 ΑΛΑΤΙ: λευκό, κρυσταλιζέ, ιωδιούχο συσκευασμένο σε κατάλληλο πλαστικό σακουλάκι. όπου θα
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ: μαύρο σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 100 γρ. όπου θα αναγράφεται
ευκρινώς  η  ημερομηνία  λήξης  του  προϊόντος  και  θα  απέχει  τουλάχιστον  12  μήνες  από  την
ημερομηνία παράδοσής του στο Ν.Π. 

 ΞΥΔΙ: κατάλληλα συσκευασμένο  σε φιάλη πλαστική 670  ml όπου θα αναγράφεται  ευκρινώς  η
ημερομηνία  λήξης  του  προϊόντος  και  θα  απέχει  τουλάχιστον 12  μήνες  από την  ημερομηνία
παράδοσής του στο Ν.Π. 

ΡΙΓΑΝΗ: σε  κατάλληλη  για  τρόφιμα  συσκευασία  50  γρ.  όπου  θα  αναγράφεται  ευκρινώς  η
ημερομηνία  λήξης  του  προϊόντος  και  θα  απέχει  τουλάχιστον 12  μήνες  από την  ημερομηνία
παράδοσής του στο Ν.Π. 

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ: κατάλληλα συσκευασμένο σε φιάλη πλαστική 330  ml όπου θα αναγράφεται
ευκρινώς  η  ημερομηνία  λήξης  του  προϊόντος  και  θα  απέχει  τουλάχιστον  12  μήνες  από  την
ημερομηνία παράδοσής του στο Ν.Π. 

ΔΑΦΝΗ:  κατάλληλη  για  τρόφιμα  συσκευασία  –  σακούλα  -  όπου  θα  αναγράφεται  ευκρινώς  η
ημερομηνία  λήξης  του  προϊόντος  και  θα  απέχει  τουλάχιστον 12  μήνες  από την  ημερομηνία
παράδοσής του στο Ν.Π.

ΚΑΝΕΛΛΟΞΥΛΟ: κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία  λήξης  του  προϊόντος  και  θα  απέχει  τουλάχιστον 12  μήνες  από την  ημερομηνία
παράδοσής του στο Ν.Π. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ: εγχώριο  συσκευασία  ειδικής  φιάλης  1λιτ.  οξύτητας  
0-1% . 

 ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΝΙΛΙΕΣ ειδικές για την ζαχαροπλαστική σκόνη, σε φακελάκι 1,6 γρ. στο οποίο
θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής της στο Ν.Π.(περιέχει 5 τεμάχια).

 ΓΑΛΑ:  με λιπαρά εώς 2,5%  εγχώριο προϊόν σε ειδικό χάρτινο ή πλαστικό μπουκάλι κατάλληλο για
τρόφιμα με μεγάλη προσοχή στην ημερομηνία λήξης .





ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ: παραδοσιακή Α΄ κατηγορίας (τα τρίμματα αποκλείονται)  και  να πληρεί  τους
όρους  του  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και Αντικειμένων  κοινής  χρήσεως,  καθώς  και  τις
Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις.

ΚΑΣΕΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ: παραδοσιακό Α΄ κατηγορίας και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων
και  Ποτών και Αντικειμένων  κοινής  χρήσεως,  καθώς και  τις  Υγειονομικές  και Κτηνιατρικές
διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  ΕΓΧΩΡΙΟ  Η΄  Ε.Ε.: Α΄  κατηγορίας  και  να  πληρεί  τους  όρους  του  Κώδικα
Τροφίμων  και  Ποτών  και Αντικειμένων  κοινής  χρήσεως,  καθώς  και  τις  Υγειονομικές  και
Κτηνιατρικές διατάξεις. Να παράγεται δε σε χώρες της Ε.Ο.Κ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ: κεσές 1000 γρ. εως 2,5% λιπαρά Α΄ κατηγορίας και να πληρεί τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων  και  Ποτών  και Αντικειμένων  κοινής  χρήσεως,  καθώς  και  τις  Υγειονομικές  και
Κτηνιατρικές διατάξεις. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία
θα απέχει τουλάχιστον 1 μήνα από την ημερομηνία παράδοσής της στο Ν.Π. Θα παρασκευάζεται
και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα.

ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ: άνω 55 γρ. Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις  βάσει των
κείμενων διατάξεων συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο συσκευασίας, με τις παρακάτω
προβλεπόμενες  από την κείμενη νομοθεσία  ενδείξεις:  Όνομα και  διεύθυνση του ωοσκοπικού
κέντρου  ή  της  εταιρίας  που  μεριμνά  για  τη  συσκευασία-Διακριτικός  αριθμός  ωοσκοπικού
κέντρου-Κατηγορία  αυγού  Α-Κατηγορία  βάρους-Αριθμός  αυγών-Ημερομηνία  ελάχιστης
διατηρησιμότητας -Να διατηρούνται στο ψυγείο αμέσως μετά την παραλαβή τους.

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ: ολική αλέσεως σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 730-750 γρ., το    οποίο θα
παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληρεί τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Στη
συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης.

ΒΙΤΑΜ  Ή  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ: σε  ειδικό  για  την  φύλαξή  της  κεσεδάκι  400  γρ.  σφραγισμένο
αεροστεγώς και με επιπλέον καπάκι φύλαξης.  Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην
Ελλάδα  θα  φέρει  δε  ημερομηνία  λήξης  του  προϊόντος  που  θα  απέχει  12  μήνες  από  την
ημερομηνία παράδοσή του στο Ν.Π.

ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ (ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ): συσκευασμένο σε ειδικό αεροστεγή φάκελο
450 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής της στο Ν.Π όπου
θα φθάνει στην ορισμένη από τον παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα παρασκευάζεται
και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ: ΕΓΧΩΡΙΑ παραδοσιακή Α΄ κατηγορίας και  να πληρεί τους  όρους  του Κώδικα
Τροφίμων  και  Ποτών  και Αντικειμένων  κοινής  χρήσεως,  καθώς  και  τις  Υγειονομικές  και
Κτηνιατρικές διατάξεις.

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ:  Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α΄ ποιότητας, της εποχής, νωπά και απαλλαγμένα από
ξένα σώματα. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή
και παραλαβή οπωρών ελαττωματικών. Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του
αυτού  μεγέθους.  Οπωσδήποτε  δε  σύμφωνα  με  την  δεδομένη  παραγγελία  του  κάθε  τμήματος.
Ιδιαίτερα:

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ: Α΄ ποιότητας εγχώριες χωρίς κτυπήματα και καφέ στίγματα.
ΣΕΛΙΝΟ: Α΄ ποιότητας εγχώριο, φρέσκο.
ΠΑΤΑΤΕΣ: εγχώριες Α΄ ποιότητας.
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ: εγχώρια Α΄ ποιότητας.
ΣΚΟΡΔΑ:  εγχώρια Α΄ ποιότητας.





ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ: εγχώρια νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα Α΄ ποιότητας.
ΚΑΡΟΤΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα.
ΛΑΧΑΝΟ: Α΄ ποιότητας εγχώριο νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα.
ΝΤΟΜΑΤΕΣ: Α΄ ποιότητας εγχώριες ομοιογενείς, χωρίς χτυπήματα γδαρσίματα και στίγματα

σε κατάσταση κατάλληλη προς βρώση (ούτε άγουρες ούτε υπερώριμες).
ΑΓΓΟΥΡΙΑ: εγχώρια, νωπά τρυφερά χωρίς χτυπήματα και γδαρσίματα.
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ: δέμα 450 γρ. εγχώριος, φρέσκος Α΄ ποιότητας.
ΑΝΗΘΟΣ: δέμα 450 γρ. εγχώριος, φρέσκος Α΄ ποιότητας.
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Α΄  ποιότητας  εγχώρια,  φρέσκα,  ζουμερά,  ομοιογενή,  χωρίς  χτυπήματα,

γδαρσίματα και στίγματα.
ΛΕΜΟΝΙΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα

και στίγματα.
ΚΕΡΑΣΙΑ: Α΄ ποιότητας  εγχώριες,  φρέσκες,  ομοιογενείς,  χωρίς  χτυπήματα, γδαρσίματα και

στίγματα.
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ: Α΄  ποιότητας  εγχώρια,  φρέσκα,  ζουμερά,  ομοιογενή,  χωρίς

χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα.
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς

χτυπήματα, γδαρσίματα, κουκούτσια και στίγματα.
ΜΠΑΝΑΝΕΣ: Α΄ ποιότητας φρέσκες χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα.
ΦΡΑΟΥΛΕΣ: Α΄ ποιότητας εγχώριες, φρέσκες, ομοιογενείς, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και

στίγματα.
ΒΕΡΙΚΟΚΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά ομοιογενή χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα

και στίγματα.
ΜΠΡΟΚΟΛΑ:  Α΄ ποιότητας φρέσκα χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ: Α΄ ποιότητας φρέσκα χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα.
ΜΑΡΟΥΛΙΑ: Α΄ ποιότητας εγχώρια νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα.
ΠΕΠΟΝΙΑ: Α΄ ποιότητας φρέσκα χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα.

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΑ:  Τα  είδη  κρεοπωλείου  θα  είναι  άριστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με  τις  αγορανομικές
διατάξεις,  τους  όρους  του  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  Αντικειμένων  κοινής χρήσεως,
καθώς  και  τις  Υγειονομικές  και  Κτηνιατρικές  διατάξεις.  Άριστη  ποιότητα  νοείται  αυτή  της
αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών και αλλοιωμένων
ειδών.  Το  κρέας  να  είναι  από  ζώο  νεαρής  ηλικίας,  το  οποίο  να  βρίσκεται  σε  καλή  θρεπτική
κατάσταση, κόκκινου χρώματος  για το μοσχάρι άσπρο για το χοιρινό,  χωρίς οσμή και αίματα, η
ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από
κομμάτια  διαφόρων  ζώων.  Πολύ  μεγάλη  προσοχή  στα  πιστοποιητικά  του  κρέατος  όπου  θα
επιδεικνύεται η ταυτότητα του ζώου (χώρος προέλευσης, χώρος σφαγής ). Τα πουλερικά θα είναι
νωπά,  καλής  θρέψης  και  άριστης  ποιότητας.  Πρέπει  δε  να  είναι  σύμφωνα  με  την  δεδομένη
παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα:

1. ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-12 μηνών) ΧΚ ΜΠΟΥΤΙ: από ζώο νεαρής ηλικίας, το
οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι άσπρο για το
χοιρινό, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν
πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων.
2. ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-12 μηνών) ΧΚ Α.Ο.: από ζώο νεαρής ηλικίας, το
οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι, χωρίς οσμή και





αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι
από κομμάτια διαφόρων ζώων.
3. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ: τύπου 65% Α. Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης
ποιότητας.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΑ:  Τα κατεψυγμένα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σχετικά προσφάτου καταψύξεως και
σύμφωνα  με  τις  αγορανομικές  διατάξεις,  τους  όρους  του  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και
Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Άριστη
ποιότητα  νοείται  αυτή  της  αγορανομικής  διάταξης.  Απαγορεύεται  η  αποστολή  και  παραλαβή
ελαττωματικών  και  αλλοιωμένων  ειδών.  Οπωσδήποτε  δε  να  είναι  σύμφωνα  με  την  δεδομένη
παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα:

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ: Α΄  ποιότητας,  προσφάτου  καταψύξεως  και  σύμφωνα  με  τις
αγορανομικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στα τμήματα του Ν.Π στην ορισμένη από τις κείμενες
διατάξεις θερμοκρασία κατάψυξης.

ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ:  Α΄ ποιότητας,  προσφάτου  καταψύξεως  και  σύμφωνα  με  τις  αγορανομικές
διατάξεις.  Θα φτάνει  δε στα τμήματα του Ν.Π στην ορισμένη από τις  κείμενες  διατάξεις
θερμοκρασία κατάψυξης.

ΑΡΑΚΑΣ: κατεψυγμένος  σε  ειδική  συσκευασία  αεροστεγούς  φακέλου  1  κιλού.  Το  προϊόν
πρέπει να είναι Α’ ποιότητας. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης
του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του στο
Ν.Π όπου θα φθάνει  στην ορισμένη από τον παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης.  Θα
είναι ελληνικής παραγωγής και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα είδη Αρτοποιίας πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις,  τους  όρους  του  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  Αντικειμένων  κοινής χρήσεως,
καθώς  και  τις  Υγειονομικές  και  Κτηνιατρικές  διατάξεις.  Οπωσδήποτε  δε  σύμφωνα  με  την
δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα:

 ΨΩΜΙ  ΟΛΙΚΗΣ  ΑΛΕΣΕΩΣ: φρέσκο.  Ο  άρτος  πρέπει  να  είναι  ολικής  αλέσεως,
παραδιδόμενος  3  με  4  ώρες  μετά  τον  εκλιβανισμό  του,  δικαιολογημένης  της  νομίμου
απομείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία
του.

Άγιος Θωμάς

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                     
   Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

             

     ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ  ΕΛΕΝΗ                                                             ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                 
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Ταχ. Κώδικας:  32009 Σχηματάρι
Πληροφορίες: Ε. Αλλαγιάννη
Τηλ. &  Fax: 22623-51.150

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.   «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2020»

     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ    21.740,69  Ευρώ  
ΓΙΑ ΤΟ   Ν.Π.Δ.Δ.   «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ

ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟ  ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1.α
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για Π.Σ. 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4.456,29€ 579,32 € 5.035,61 €

β.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  για Π.Σ. 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 2.518,15 € 327,36 € 2.845,51 €

γ.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  για Π.Σ  ΑΓ. 
ΘΩΜΑ 2.226,71€ 289,48€ 2.516,19€

2.α
 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ για   Π.Σ. 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

1.743,18 € 226,61 € 1.969,79€

β
 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ για   Π.Σ. 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

816,46 € 106,14 € 922,60 €

γ.
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ για Π.Σ. ΑΓΙΟΥ 
ΘΩΜΑ

774,84 € 100,73 € 8.575,57 €

3.α
 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ για   Π.Σ. 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

1.995,00€ 259,35€ 2.254,35€

β
 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ για   Π.Σ. 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

825,00 € 107,25 € 932,25 €

γ.
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ για Π.Σ. ΑΓΙΟΥ 
ΘΩΜΑ

825,00 € 107,25 € 932,25 €

4.α
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ για Π.Σ. 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

1.003,50 € 130,46 € 1.133,96





β
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ για Π.Σ. 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

511,50 € 66,50 € 578,00 €

γ.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ για Π.Σ. ΑΓΙΟΥ 
ΘΩΜΑ

555,60 € 72,23 € 627,83 €

5.α
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ για Π.Σ. 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

511,20 € 66,46 € 577,66 €

β
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ για Π.Σ. 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

255,60 € 33,23 € 288,83 €

γ.
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ για Π.Σ. 
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

221,52 € 28,80 € 250,32 €

     

 ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 19.239,55 € 2.501,14 € 21.740,69 €





ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                      

1α.α)   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ   

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ  Ε ΙΔ Ω Ν  Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ Υ  Γ ΙΑ  Τ Ο Ν  Π Α ΙΔ ΙΚ Ο  Σ Τ Α Θ Μ Ο  Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ ΙΟ Υ

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΜΜ

1 ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 20 1,28 25,60
2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΟ 15 2,10 31,50
3 ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 15 1,56 23,40
4 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ 50γρ ΤΕΜ 4 0,99 3,96
5 ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 500γρ ΤΕΜ 25 2,20 55,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 139,46
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% 139,46

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 18,13
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 157,59

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛ 
ΑΞΙΑ 13%





1α.  β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΜΜ

1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375γρ TEM 120 2,89 346,80
2 ΜΕΛΙ ΕΛΛΗΝ 455ΓΡ ΤΕΜ 40 4,82 192,80
3 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΛΑΣ 500γρ ΤΕΜ 70 1,20 84,00
4 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200γ ΤΕΜ 40 0,85 34,00
5 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΦΑΚ 3Χ20γρ ΤΕΜ 20 0,30 6,00
6 ΑΛΕΥΡΙ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 38 0,99 37,62
7 ΦΑΡΙΝΑΠ 500γρ ΤΕΜ 42 0,79 33,18
8 ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 3ΦΡ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 35 0,99 34,65
9 ΠΟΥΜΑΡΟ πασάτα 500γρ ΤΕΜ 240 0,55 132,00

10 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν10 ΤΕΜ 160 0,69 110,40
11 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν2 ΤΕΜ 40 0,69 27,60
12 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ 500γρ ΤΕΜ 70 1,60 112,00
13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΑΚΒΕΛ 500γρ ΤΕΜ 120 0,69 82,80
14 ΑΛΑΤΙ ΑΚΤΗ 500γρ ΣΑΚ ΤΕΜ 62 0,29 17,98
15 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΑΚ 100γρ ΤΕΜ 4 1,99 7,96
16 ΞΥΔΙ ΜΕΤΕΩΡΑ 500ml ΤΕΜ 25 0,66 16,50
17 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 330γρ ΤΕΜ 30 0,25 7,50
18 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 110 4,46 490,60
19 ΒΙΤΑΜ ΣΟΦΤ 250γρ ΕΛΑΙΣ ΤΕΜ 30 0,80 24,00
20 ΚΑΣΕΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 70 8,42 589,40
21 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 110 5,50 605,00
22 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ ΟΛΙΚΗΣ 720γρ ΤΕΜ 110 1,99 218,90
23 ΑΥΓΑ ΗΜΕΡΑΣ 6Τ ΤΕΜ 92 0,99 91,08
24 ΠΟΥΡΕ 250ΓΡ ΤΕΜ 30 2,05 61,50
25 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΤΕΜ 25 1,32 33,00
26 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 78 3,29 256,62
27 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 200 1,55 310,00
28 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜ ΚΙΛΟ 48 6,98 335,04
29 ΔΑΦΝΗ ΣΑΚ 130γρ ΤΕΜ 3 2,30 6,90
30 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 30Τ ΤΕΜ 5 2,20 11,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4316,83
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% 4316,83

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 561,19
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4878,02

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛ 
ΑΞΙΑ 13%





1β.α)   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ  Ε ΙΔ Ω Ν  Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ Υ  Γ ΙΑ  Τ Ο Ν  Π Α ΙΔ ΙΚ Ο  Σ Τ Α Θ Μ Ο  Ο ΙΝ Ο Φ Υ Τ Ω Ν

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΜΜ

1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375γρ TEM 55 2,89 158,95
2 ΜΕΛΙ ΕΛΛΗΝ 455ΓΡ ΤΕΜ 20 4,82 96,40
3 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΛΑΣ 500γρ ΤΕΜ 30 1,20 36,00
4 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200γ ΤΕΜ 15 0,85 12,75
5 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΦΑΚ 3Χ20γρ ΤΕΜ 10 0,30 3,00
6 ΑΛΕΥΡΙ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 18 0,99 17,82
7 ΦΑΡΙΝΑΠ 500γρ ΤΕΜ 23 0,79 18,17
8 ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 3ΦΡ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 18 0,99 17,82
9 ΠΟΥΜΑΡΟ πασάτα 500γρ ΤΕΜ 100 0,55 55,00

10 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν10 ΤΕΜ 100 0,69 69,00
11 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν2 ΤΕΜ 30 0,69 20,70
12 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ 500γρ ΤΕΜ 29 1,60 46,40
13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΑΚΒΕΛ 500γρ ΤΕΜ 48 0,69 33,12
14 ΑΛΑΤΙ ΑΚΤΗ 500γρ ΣΑΚ ΤΕΜ 20 0,29 5,80
15 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΑΚ 100γρ ΤΕΜ 3 1,99 5,97
16 ΞΥΔΙ ΜΕΤΕΩΡΑ 500ml ΤΕΜ 15 0,66 9,90
17 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 330γρ ΤΕΜ 18 0,25 4,50
18 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 75 4,46 334,50
19 ΒΙΤΑΜ ΣΟΦΤ 250γρ ΕΛΑΙΣ ΤΕΜ 20 0,80 16,00
20 ΚΑΣΕΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 48 8,42 404,16
21 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 84 5,50 462,00
22 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ ΟΛΙΚΗΣ 720γρ ΤΕΜ 45 1,99 89,55
23 ΑΥΓΑ ΗΜΕΡΑΣ 6Τ ΤΕΜ 45 0,99 44,55
24 ΠΟΥΡΕ 250ΓΡ ΤΕΜ 15 2,05 30,75
25 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΤΕΜ 12 1,32 15,84
26 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 34 3,29 111,86
27 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 96 1,55 148,80
28 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜ ΚΙΛΟ 20 6,98 139,60
29 ΔΑΦΝΗ ΣΑΚ 130γρ ΤΕΜ 3 2,30 6,90
30 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 30Τ ΤΕΜ 3 2,20 6,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 2422,41
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% 2422,41

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 314,91
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2737,32

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛ 
ΑΞΙΑ 13%





1β.β)   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ  Ε ΙΔ Ω Ν  Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ Υ  Γ ΙΑ  Τ Ο Ν  Π Α ΙΔ ΙΚ Ο  Σ Τ Α Θ Μ Ο  Ο ΙΝ Ο Φ Υ Τ Ω Ν

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΜΜ

1 ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 16 1,28 20,48
2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΟ 8 2,10 16,80
3 ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 8 1,56 12,48
4 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ 50γρ ΤΕΜ 2 0,99 1,98
5 ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 500γρ ΤΕΜ 20 2,20 44,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 95,74
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% 95,74

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 12,45
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 108,19

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛ 
ΑΞΙΑ 13%





1γ.α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ  Ε ΙΔ Ω Ν  Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ Υ  Γ ΙΑ  Τ Ο Ν  Π Α ΙΔ ΙΚ Ο  Σ Τ Α Θ Μ Ο  Α Γ .Θ Ω Μ Α

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΜΜ

1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375γρ TEM 44 2,89 127,16
2 ΜΕΛΙ ΕΛΛΗΝ 455ΓΡ ΤΕΜ 15 4,82 72,30
3 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΛΑΣ 500γρ ΤΕΜ 24 1,20 28,80
4 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200γ ΤΕΜ 16 0,85 13,60
5 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΦΑΚ 3Χ20γρ ΤΕΜ 10 0,30 3,00
6 ΑΛΕΥΡΙ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 10 0,99 9,90
7 ΦΑΡΙΝΑΠ 500γρ ΤΕΜ 25 0,79 19,75
8 ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 3ΦΡ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 18 0,99 17,82
9 ΠΟΥΜΑΡΟ πασάτα 500γρ ΤΕΜ 88 0,55 48,40

10 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν10 ΤΕΜ 94 0,69 64,86
11 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν2 ΤΕΜ 33 0,69 22,77
12 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ 500γρ ΤΕΜ 39 1,60 62,40
13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΑΚΒΕΛ 500γρ ΤΕΜ 78 0,69 53,82
14 ΑΛΑΤΙ ΑΚΤΗ 500γρ ΣΑΚ ΤΕΜ 25 0,29 7,25
15 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΑΚ 100γρ ΤΕΜ 3 1,99 5,97
16 ΞΥΔΙ ΜΕΤΕΩΡΑ 500ml ΤΕΜ 10 0,66 6,60
17 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 330γρ ΤΕΜ 10 0,25 2,50
18 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 70 4,46 312,20
19 ΒΙΤΑΜ ΣΟΦΤ 250γρ ΕΛΑΙΣ ΤΕΜ 15 0,80 12,00
20 ΚΑΣΕΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 39 8,42 328,38
21 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 76 5,50 418,00
22 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ ΟΛΙΚΗΣ 720γρ ΤΕΜ 40 1,99 79,60
23 ΑΥΓΑ ΗΜΕΡΑΣ 6Τ ΤΕΜ 39 0,99 38,61
24 ΠΟΥΡΕ 250ΓΡ ΤΕΜ 10 2,05 20,50
25 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΤΕΜ 9 1,32 11,88
26 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 20 3,29 65,80
27 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 80 1,55 124,00
28 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜ ΚΙΛΟ 20 6,98 139,60
29 ΔΑΦΝΗ ΣΑΚ 130γρ ΤΕΜ 3 2,30 6,90
30 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 30Τ ΤΕΜ 3 2,20 6,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 2130,97
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% 2130,97

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 277,03
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2408,00

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛ 
ΑΞΙΑ 13%





1γ.β)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
(2α)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
€

1 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 22,5 1,50 € 33,75 €
2 ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες ΚΙΛΟ 200 0,70 € 140,00 €
3 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 30,000 0,70 € 21,00 €
4 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 20,000 0,35 € 7,00 €
5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 40,000 2,00 € 60,00 €
6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 20,000 0,80 € 16,00 €
7 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 150 1,50 € 225,00 €
8 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 150 0,55 € 82,50 €
9 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜ. 10,000 1,30 € 13,00 €

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΚΙΛΟ 3,000 0,61 € 1,83 €
11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 12,000 1,50 € 18,00 €
12 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΙΛΟ 160 1,95 € 312,00 €

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤ. ΚΙΛΟ 30,000 1,21 € 18,15 €
14 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 250,000 1,50 € 300,00 €
15 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 25 3,80 € 95,00 €
16 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 30,000 1,81 € 36,20 €
17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 30,000 1,45 € 29,00 €
18 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 25 4,50 € 112,50 €
19 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 5,000 0,50 € 2,50 €
20 ΜΠΡΟΚΟΛΑ  ΚΙΛΟ  10,00 3,10 31,00 
21 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 10 1,77 17,7
22 ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΙΛΟ 45 0,88 39,6
23 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 40 0,8 32

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ  Ε ΙΔ Ω Ν  Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ Υ  Γ ΙΑ  Τ Ο Ν  Π Α ΙΔ ΙΚ Ο  Σ Τ Α Θ Μ Ο  Ο ΙΝ Ο Φ Υ Τ Ω Ν

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΜΜ

1 ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 16 1,28 20,48
2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΟ 8 2,10 16,80
3 ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 8 1,56 12,48
4 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ 50γρ ΤΕΜ 2 0,99 1,98
5 ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 500γρ ΤΕΜ 20 2,20 44,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 95,74
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1% 95,74

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 12,45
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 108,19

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛ 
ΑΞΙΑ 13%





24 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 45 2,21 99,45

ΣΥΝΟΛΟ 1743,18
ΦΠΑ 13% 226,61
ΣΥΝΟΛΟ 1969,79

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
(2β)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
€

1 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 5 1,50 € 7,50 €
2 ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες ΚΙΛΟ 120 0,70 € 84,00 €
3 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 15 0,70 € 10,50 €
4 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 10 0,35 € 3,50 €
5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 15 2,00 € 30,00 €
6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 10 0,80 € 8,00 €
7 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 50 1,50 € 75,00 €
8 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 80 0,55 € 44,00 €
9 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜ. 5 1,30 € 6,50 €

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΚΙΛΟ 1,5 0,61 € 0,92 €
11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 6 1,50 € 9,00 €
12 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΙΛΟ 60 1,95 € 117,00 €

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤ. ΚΙΛΟ 7 1,21 € 8,47 €
14 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 150 1,50 € 225,00 €
15 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 7 3,80 € 26,60 €
16 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 10 1,81 € 18,10 €
17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 10 1,45 € 14,50 €
18 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 7,5 4,50 € 33,75 €
19 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 2 0,50 € 1,00 €
20 ΜΠΡΟΚΟΛΑ  ΚΙΛΟ 4 3,10 12,24 
21 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 4 1,77 7,08
22 ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΙΛΟ 20 0,88 17,6
23 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 15 0,8 12
24 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 20 2,21 44,2

ΣΥΝΟΛΟ 816,46
ΦΠΑ 13% 106,14
ΣΥΝΟΛΟ 922,6





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
(2γ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
€

1 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 5 1,50 € 7,50 €
2 ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες ΚΙΛΟ 110 0,70 € 77,00 €
3 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 12 0,70 € 8,40 €
4 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 10 0,35 € 3,50 €
5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 15 2,00 € 30,00 €
6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 8 0,80 € 6,40 €
7 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 80 1,50 € 120,00 €
8 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 50 0,55 € 27,50 €
9 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜ. 5 1,30 € 6,50 €

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΚΙΛΟ 1,58 0,61 € 0,96 €
11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 6 1,50 € 9,00 €
12 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΙΛΟ 80 1,95 € 156,00 €

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤ. ΚΙΛΟ 8 1,21 € 9,68 €
14 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 90 1,50 € 135,00 €
15 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 6 3,80 € 22,80 €
16 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 8 1,81 € 14,48 €
17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 10 1,45 € 14,50 €
18 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 7 4,50 € 31,50 €
19 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 2 0,50 € 1,00 €
20 ΜΠΡΟΚΟΛΑ  ΚΙΛΟ 4 3,10 12,24 
21 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 4 1,77 7,08
22 ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΙΛΟ 20 0,88 17,6
23 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 15 0,8 12
24 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 20 2,21 44,2

ΣΥΝΟΛΟ 774,84
ΦΠΑ 13% 100,73
ΣΥΝΟΛΟ 875,57





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(3α)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ  €

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ 
65% Α

ΚΙΛΟ 160 3,75 € 600,00 €

2 ΜΟΣΧΑΡΙ Α.Ο. ΚΙΛΟ 60 9,00 € 540,00 €
3 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ 

ΝΕΑΡΟΥ Χ/Κ (8-12 μηνών) 
ΜΠΟΥΤΙ

ΚΙΛΟ 95 9,00 € 855,00 €

      
     ΣΥΝΟΛΟ 1.995,00 €
    ΦΠΑ 13% 259,35 €
     ΣΥΝΟΛΟ 2.254,35 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(3β)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ  €

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ 
65% Α

ΚΙΛΟ 40 3,75 € 150,00 €

2 ΜΟΣΧΑΡΙ Α.Ο. ΚΙΛΟ 25 9,00 € 225,00 €
3 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ 

ΝΕΑΡΟΥ Χ/Κ (8-12 μηνών) 
ΜΠΟΥΤΙ

ΚΙΛΟ 50 9,00 € 450,00 €

     
     ΣΥΝΟΛΟ 825,00 €
    ΦΠΑ 13% 107,25 €
     ΣΥΝΟΛΟ 932,25 €





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(3γ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ  €

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ 
65% Α

ΚΙΛΟ 40 3,75 € 150,00 €

2 ΜΟΣΧΑΡΙ Α.Ο. ΚΙΛΟ 25 9,00 € 225,00 €
3 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ 

ΝΕΑΡΟΥ Χ/Κ (8-12 μηνών) 
ΜΠΟΥΤΙ

ΚΙΛΟ 50 9,00 € 450,00 €

     
     ΣΥΝΟΛΟ 825,00 €
    ΦΠΑ 13% 107,25 €
     ΣΥΝΟΛΟ 932,25 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
(4α)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
€

1 ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΙΛΟ 195 3,90 € 760,50 €
2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 40 4,20 € 168,00 €
3 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ/νος ΤΜΧ 30 2,50 € 75,00 €
      
    ΣΥΝΟΛΟ 1.003,50 €
    Φ.Π.Α 13% 130,46 €
    ΣΥΝΟΛΟ 1.133,96 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
(4β)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
€

1 ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΙΛΟ 100 3,90 € 390,00 €
2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 20 4,20 € 84,00 €
3 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ/νος ΤΜΧ 15 2,50 € 37,50 €
      
    ΣΥΝΟΛΟ 511,50 €
    Φ.Π.Α 13% 66,50 €
    ΣΥΝΟΛΟ 578,00 €





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
(4γ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
€

1 ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΙΛΟ 110 3,90 € 429,00 €
2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 23 4,20 € 96,60 €
3 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ/νος ΤΜΧ 12 2,50 € 30,00 €
      
    ΣΥΝΟΛΟ 555,60 €
    Φ.Π.Α 13% 72,23 €
    ΣΥΝΟΛΟ 627,83 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
(5α)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €

1 ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ φρέσκο ΚΙΛΟ 500 1,42 € 511,20 €
      
     ΣΥΝΟΛΟ 511,20 €
    ΦΠΑ 13% 66,46 €
     ΣΥΝΟΛΟ 577,66 €





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
(5β)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €

1 ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ φρέσκο ΚΙΛΟ 180 1,42 € 255,60 €
      
     ΣΥΝΟΛΟ 255,60 €
    ΦΠΑ 13% 33,23 €
     ΣΥΝΟΛΟ 288,83 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
(5γ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
€

1 ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ φρέσκο ΚΙΛΟ 156 1,42 € 221,52 €
      
     ΣΥΝΟΛΟ 221,52 €
    ΦΠΑ 13% 28,80 €
     ΣΥΝΟΛΟ 250,32 €

Άγιος Θωμάς
 

                                                                                                 

                                                             





                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Α.Π.Η. – 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                 
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Παμμ. Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας:  32009 Σχηματάρι
Πληροφορίες: Ε. Αλλαγιάννη
Τηλ. &  Fax: 22623-51.150

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.   «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Σ Υ Γ  Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των οποίων θα

διενεργηθεί  από  το  Δήμο  Τανάγρας,  η  προμήθεια  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  των
υπηρεσιών του  Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  προμήθεια  διαφόρων  ειδών  τροφίμων,  όπως
αναλυτικά περιγράφονται  στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Η  ανάθεση  θα  γίνει  ανά  ομάδα  ειδών  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα η οποία θα δοθεί ως εξής:
α) υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με 
τα δελτία πιστοποίησης τιμών της οικείας Περιφέρειας για  τις ομάδες : είδη οπωροπωλείου 
(μαναβικής), είδη κρεοπωλείου, κατεψυγμένα είδη, και 
β) με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις τιμές του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη 
καθαρή αξία  ανά ομάδα ειδών  για τα υπόλοιπα είδη  της προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες: είδη 
παντοπωλείου, αρτοποιείου 
Άρθρο 2ο :  Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. Του ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/8-8-2016τ. Α΄)

iι) Του   Ν. 3436 /2006  «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
iii)  Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
iv) Του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’)

Άρθρο 3ο :  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας  αυτής θα πραγματοποιηθεί  με  απευθείας  ανάθεση που καθορίζει

Οικονομική  Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν 4412/2016,  του άρθρου 103 παρ. 2δ  ν.
3463/06 – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.





Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/16 και του αρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 
Άρθρο 4ο :  Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α)   Η Διακήρυξη  Διαγωνισμού  
Β)  Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές  Προδιαγραφές 
Γ)   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Δ)   Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο :  Ανακοίνωση αποτελέσματος

Οι ανάδοχοι της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την
ανακοίνωση  του  αποτελέσματος  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  , υποχρεούνται  να
προσέλθουν  στο  γραφείο  του  Τμήματος  Προμηθειών  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου
Τανάγρας (Δ/νση:  Πλατεία Παμμεγίστων  Ταξιαρχών 1 – ισόγειο)  μέσα σε δέκα ημέρες  από την
κοινοποίηση της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 6ο :  Σύμβαση
Θα  συναφθούν  περισσότερες  συμβάσεις:   μεταξύ  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.  –   ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» του Δήμου Τανάγρας και των αναδόχων
των διαφόρων ειδών τροφίμων.
Άρθρο 7ο : Παράδοση  -  Παραλαβή  προϊόντων  
Οι  προμηθευτές  είναι  υποχρεωμένοι,  να  παραδίδουν  τα  είδη  που  θα  τους  ανατεθούν,  στις
εγκαταστάσεις των δομών που θα τους υποδειχθούν από τον αναθέτοντα φορέα .

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»
δεν υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων που  αναγράφονται  στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της υπηρεσίας.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει με δική του υπαιτιότητα την παράδοση πέραν της προθεσμίας, που
ορίζεται παραπάνω επιβάλλονται οι αναφερόμενες του ν.4412/2016 κυρώσεις. Ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης μπορεί με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής να μετατεθεί μετά και από γνωμοδότηση της
επιτροπής  αξιολόγησης.  Μετάθεση  γίνεται  σε  περίπτωση  σοβαρότατων  λόγων  που  συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή όταν συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα
βία. Στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης δεν υποβάλλονται κυρώσεις.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής του φορέα. Η παραλαβή
πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Άρθρο 8ο:  Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι υπόκεινται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων
διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει την
αναθέτουσα αρχή
Άρθρο  9ο : Λοιπές διατάξεις 
 Κατά  τα λοιπά  ισχύουν  οι διατάξεις του  Ν. 4412/2016.

Άγιος Θωμάς

                                                                                                
     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                     
   Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

             

     ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ  ΕΛΕΝΗ                                                             ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ





                                   

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   
ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

 ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2020-2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #2.847,60 € #
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(13%)

                  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τεχνική Έκθεση
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Προϋπολογισμός
Τεχνικές προδιαγραφές
Έντυπα οικονομικών προσφορών

                                 
1.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

           Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται :

Η  προμήθεια  ενός  (1)  λίτρου  φρέσκου  γάλακτος   σε  ημερήσια  βάση  του
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Τανάγρας. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική
Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/06) “Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής” καθώς
και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/07) και την Κ.Υ.Α.
με αριθμό  31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/08) καθώς και το υπ΄αρ. 4632/16-02-18
(ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ)έγγραφο.
Το ΦΕΚ. υπ. Αριθμ. 2208,τ΄.Β/8-6-2019 όπου δημοσιεύθηκε η υπ. Αριθμ. 43726
απόφαση “παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού  και  των  νομικών  προσώπων  αυτών  και  μέτρα  προληπτικής  ιατρικής.
Στους  εργαζόμενους  στους  οποίους  παρέχονται  τα  μέσα  ατομικής  προστασίας
παρέχεται  ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  σε ημερήσια βάση. Η μελέτη συντάχθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
# 2.999,47 €# με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.02.15.6063 με τίτλο
“λοιπές παροχές σε είδος ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -γάλα
οικ. Έτους 2020-2021





                       2.   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1

                                           Αντικείμενο Συγγραφής
Αντικείμενο της παρούσης είναι  η προμήθεια  για ένα (1) λίτρο παστεριωμένου γάλακτος,

κατόπιν έρευνας αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο, καθορίστηκε  σε 1,05€ (χωρίς ΦΠΑ) .Σημειώνεται εδώ ότι η
τιμή αυτή είναι ίδια τόσο για πλήρες σε λιπαρά γάλα (περιεκτικότητας σε λιπαρά 3,5%), όσο και για το γάλα
χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,5%), καθώς από την έρευνα αγοράς διαπιστώθηκε ότι κάθε εταιρεία
διαθέτει τόσο το πλήρες σε λιπαρά γάλα της σε συσκευασία ενός (1) λίτρου όσο και το αντίστοιχο γάλα
χαμηλής ή μη περιεκτικότητας σε λιπαρά στην ίδια τιμή μονάδας για τις ανάγκες των εργαζομένων του
ΝΠΔΔ Δήμου Τανάγρας 2020-2021

Άρθρο 2
Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, το Ν.
3463/2016 (ΦΈΚ 114/2006 τ. Α’), το Ν. 3852/2010, το Ν. 4155/2013 “Έθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις” και το Ν.
4129/2013 (ΦΈΚ 52 τ. Α’) “Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Έλεγκτικό
Συνέδριο”.

Άρθρο 3
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό

Άρθρο 4
                                    Κριτήριο Κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά επί της τιμής του προϋπολογισμού.

Άρθρο 5
Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι :
 Τεχνική Έκθεση
 Τεχνικές προδιαγραφές
 Συγγραφή υποχρεώσεων
 Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 6
Εγγυήσεις

                 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται  σε ποσοστό 1% της
συμβατικής  αξίας της προμήθειας και παρέχεται  με εγγυητική επιστολή. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της  σύμβασης  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  της
προμήθειας  μετά  την  ολοκλήρωση  της  παραλαβής  του  αντίστοιχου  προς
προμήθεια είδους από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχών
απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.





Άρθρο 7
Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος 
αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης 
σύμβασης και να καταθέσει τις κατά το 6ο άρθρο της παρούσης, εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης αυτής.
Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του ΝΠΔΔ Δήμου Τανάγρας
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι ένα (1) έτος ή μέχρι την ανάλωση των
ποσοτήτων των ειδών και  πριν  την λήξη της σύμβασης και  ισχύει  από την
υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Άρθρο 8
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις ή να
κηρυχθεί  έκπτωτος, εκτός εάν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η
παράταση δίνεται από το Διοικητικό  Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του
αναδόχου.

Άρθρο 10
                                       Χρόνοι και τόπος παράδοσης 
Το  γάλα  εργαζομένων  θα  παραδίδεται  κατόπιν συνεννόησης  με  τον  αρμόδιο
υπάλληλο του τμήματος.

Άρθρο 11
Παράδοση-Παραλαβή

Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται με μακροσκοπικό
έλεγχο και βάσει των κείμενων διατάξεων του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016
από την επιτροπή που προβλέπεται απ΄ τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11Β
του ιδίου νόμου.
Εάν κατά την παράδοση – παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 
ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την 
τέλεια απόρριψη ή την μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών, 
λειτουργικών ή ποιοτικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις 
προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ιδία οριζόμενης προθεσμίας, το  ΝΠΔΔ  
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου 
και κατά τον πλέον πρόσφορο- για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του ΝΠΔΔ του Δήμου 
Τανάγρας- τρόπο.

Άρθρο 12

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με  την  οποία  θα  δηλώνει  τα  στοιχεία
διεύθυνσης της επιχείρησης καθώς και ότι βρίσκεται εντός των ορίων των είκοσι
χιλιομέτρων  (20ΚΜ)  από  την  έδρα  του  ΝΠΔΔ  (οικισμός  Αγ.  Θωμά) για  την
προμήθεια φρέσκου γάλακτος .





Άρθρο 13
Πληρωμή – Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά την διάρκεια της καλής
εκτέλεσης  της  σύμβασης  και  με  τη  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου
παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου με αίτησή του στο πρωτόκολλο
του Δήμου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών στα σημεία
που θα του υποδείξει ο Δήμος  Τανάγρας.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόφλησης του τιμολογίου.

Άρθρο 14
      Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή και ότι είναι
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που
παρουσιάζουν  αποκλίσεις  ή  υστέρηση  ή  είναι  δυσνόητες,  σε  σχέση  με  τις
τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης,
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

                            3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                            ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
                                               CPV 15511000-3

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 720 756,00

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 240 252,00

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ- 6 1440 1.512,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΑ 2400

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.520,00

ΦΠΑ 13% 327,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
 ΜΕ ΦΠΑ

2.847,60

Ο υπολογισμός έχει γίνει 20 ημέρες /μήνα, *12/μήνες,χ 1,05€/ λίτρο

                            Η συντάξασα                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                        

                        Αλλαγιάννη Ελένη                                        ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ   Τ ΑΝΑ Γ Ρ ΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                     

ΟΜΑΔΑ Α' 
ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

                      
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΥΔ
ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

134 35376

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛ 7 1848

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
 ΜΕ ΦΠΑ

 
 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Α.Π.Η. – 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                 
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΟΜΑΔΑ Β' 
ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

                      
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                   
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 720

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 240

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ-
ΒΟΗΘΟΙ

6 1440

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
 ΜΕ ΦΠΑ

 
 

                                                                                                                                                                    
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ









ΟΜΑΔΑ Γ’ – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Α
Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375γρ TEM 120
2 ΜΕΛΙ ΕΛΛΗΝ 455ΓΡ ΤΕΜ 40
3 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΛΑΣ 500γρ ΤΕΜ 70
4 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200γ ΤΕΜ 40
5 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΦΑΚ 3Χ20γρ ΤΕΜ 20
6 ΑΛΕΥΡΙ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 38
7 ΦΑΡΙΝΑΠ 500γρ ΤΕΜ 42
8 ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 3ΦΡ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 35
9 ΠΟΥΜΑΡΟ πασάτα 500γρ ΤΕΜ 240

10 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν10 ΤΕΜ 160
11 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν2 ΤΕΜ 40
12 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ 500γρ ΤΕΜ 70
13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΑΚΒΕΛ 500γρ ΤΕΜ 120
14 ΑΛΑΤΙ ΑΚΤΗ 500γρ ΣΑΚ ΤΕΜ 62
15 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΑΚ 100γρ ΤΕΜ 4
16 ΞΥΔΙ ΜΕΤΕΩΡΑ 500ml ΤΕΜ 25
17 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 330γρ ΤΕΜ 30
18 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 110
19 ΒΙΤΑΜ ΣΟΦΤ 250γρ ΕΛΑΙΣ ΤΕΜ 30
20 ΚΑΣΕΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 70
21 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 110
22 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ ΟΛΙΚΗΣ 720γρ ΤΕΜ 110
23 ΑΥΓΑ ΗΜΕΡΑΣ 6Τ ΤΕΜ 92
24 ΠΟΥΡΕ 250ΓΡ ΤΕΜ 30
25 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΤΕΜ 25
26 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 78
27 ΓΑΛΑ  1ΛΙΤ ΤΕΜ 200
28 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜ ΚΙΛΟ 48
29 ΔΑΦΝΗ ΣΑΚ 130γρ ΤΕΜ 3
30 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 30Τ ΤΕΜ 5





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ

1ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 20
2ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΟ 15
3ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 15
4ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ 50γρ ΤΕΜ 4
5ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 500γρ ΤΕΜ 25

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Α
Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
     

1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375γρ TEM 55
2 ΜΕΛΙ ΕΛΛΗΝ 455ΓΡ ΤΕΜ 20
3 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΛΑΣ 500γρ ΤΕΜ 30
4 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200γ ΤΕΜ 15
5 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΦΑΚ 3Χ20γρ ΤΕΜ 10
6 ΑΛΕΥΡΙ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 18
7 ΦΑΡΙΝΑΠ 500γρ ΤΕΜ 23
8 ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 3ΦΡ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 18
9 ΠΟΥΜΑΡΟ πασάτα 500γρ ΤΕΜ 100

10 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν10 ΤΕΜ 100
11 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν2 ΤΕΜ 30
12 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ 500γρ ΤΕΜ 29
13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΑΚΒΕΛ 500γρ ΤΕΜ 48
14 ΑΛΑΤΙ ΑΚΤΗ 500γρ ΣΑΚ ΤΕΜ 20
15 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΑΚ 100γρ ΤΕΜ 3
16 ΞΥΔΙ ΜΕΤΕΩΡΑ 500ml ΤΕΜ 15
17 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 330γρ ΤΕΜ 18
18 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 75
19 ΒΙΤΑΜ ΣΟΦΤ 250γρ ΕΛΑΙΣ ΤΕΜ 20
20 ΚΑΣΕΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 48
21 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 84
22 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ ΟΛΙΚΗΣ 720γρ ΤΕΜ 45
23 ΑΥΓΑ ΗΜΕΡΑΣ 6Τ ΤΕΜ 45
24 ΠΟΥΡΕ 250ΓΡ ΤΕΜ 15
25 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΤΕΜ 12
26 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 34
27 ΓΑΛΑ  1ΛΙΤ ΤΕΜ 96
28 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜ ΚΙΛΟ 20
29 ΔΑΦΝΗ ΣΑΚ 130γρ ΤΕΜ 3
30 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 30Τ ΤΕΜ 3

 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ (1Γ)

Α
Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 16
2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΟ 8
3 ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 8
4 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ 50γρ ΤΕΜ 2
5 ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 500γρ ΤΕΜ 20

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘ-
ΜΟ ΑΓ.ΘΩΜΑ

Α
Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375γρ TEM 44
2 ΜΕΛΙ ΕΛΛΗΝ 455ΓΡ ΤΕΜ 15
3 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΛΑΣ 500γρ ΤΕΜ 24
4 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200γ ΤΕΜ 16
5 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΦΑΚ 3Χ20γρ ΤΕΜ 10
6 ΑΛΕΥΡΙ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 10
7 ΦΑΡΙΝΑΠ 500γρ ΤΕΜ 25
8 ΧΥΜΟΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 3ΦΡ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 18
9 ΠΟΥΜΑΡΟ πασάτα 500γρ ΤΕΜ 88
10 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν10 ΤΕΜ 94
11 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΑΚΒΕΛ Ν2 ΤΕΜ 33
12 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ 500γρ ΤΕΜ 39
13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΑΚΒΕΛ 500γρ ΤΕΜ 78
14 ΑΛΑΤΙ ΑΚΤΗ 500γρ ΣΑΚ ΤΕΜ 25
15 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΑΚ 100γρ ΤΕΜ 3
16 ΞΥΔΙ ΜΕΤΕΩΡΑ 500ml ΤΕΜ 10
17 ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ 330γρ ΤΕΜ 10
18 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1ΛΙΤ ΤΕΜ 70
19 ΒΙΤΑΜ ΣΟΦΤ 250γρ ΕΛΑΙΣ ΤΕΜ 15
20 ΚΑΣΕΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 39
21 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΛΟ 76
22 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ ΟΛΙΚΗΣ 720γρ ΤΕΜ 40
23 ΑΥΓΑ ΗΜΕΡΑΣ 6Τ ΤΕΜ 39
24 ΠΟΥΡΕ 250ΓΡ ΤΕΜ 10
25 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΤΕΜ 9
26 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 20
27 ΓΑΛΑ  1ΛΙΤ ΤΕΜ 80
28 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜ ΚΙΛΟ 20
29 ΔΑΦΝΗ ΣΑΚ 130γρ ΤΕΜ 3
30 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 30Τ ΤΕΜ 3





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓ.ΘΩΜΑ

Α
Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ
1 ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 16
2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΟ 8
3 ΦΑΚΕΣ ΚΙΛΟ 8
4 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ 50γρ ΤΕΜ 2
5 ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 500γρ ΤΕΜ 20

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ’

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





ΟΜΑΔΑ Δ’ - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
«Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 22,5
2 ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες ΚΙΛΟ 200
3 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 30,000
4 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 20,000
5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 40,000
6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 20,000
7 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 150
8 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 150
9 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜ. 10,000

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΚΙΛΟ 3,000
11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 12,000
12 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΙΛΟ 160

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΑ. ΚΙΛΟ 30,000
14 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 250,000
15 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 25
16 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 30,000
17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 30,000
18 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 25
19 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 5,000
20 ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΙΛΟ 10
21 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 10
20 ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΙΛΟ 45
21 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 40
22 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 45

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 5

2 ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες ΚΙΛΟ 120
3 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 15
4 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 10
5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 15
6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 10
7 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 50
8 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 80
9 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜ. 5





10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΚΙΛΟ 1,5
11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 6
12 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΙΛΟ 60

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤ. ΚΙΛΟ 7
14 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 150
15 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 7
16 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 10
17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 10
18 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 7,5
19 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 2
20 ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΙΛΟ 4
21 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 4
20 ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΙΛΟ 20
21 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 15
22 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 5
2 ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες ΚΙΛΟ 110
3 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 12
4 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 10
5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 15
6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 8
7 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 80
8 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 50
9 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜ. 5

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΚΙΛΟ 1,58
11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 6
12 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

ΕΓΧΩΡΙΑ
ΚΙΛΟ 80

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤ. ΚΙΛΟ 8
14 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 90
15 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 6
16 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 8
17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 10
18 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 7
19 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 2
20 ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΙΛΟ 4
21 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 4
20 ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΙΛΟ 20
21 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 15
22 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 20





ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ’ (ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ’

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





ΟΜΑΔΑ Ε’ – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ 
65% Α

ΚΙΛΟ 160

2 ΜΟΣΧΑΡΙ Α.Ο. ΚΙΛΟ 60
3 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ 

ΝΕΑΡΟΥ Χ/Κ (8-12 μηνών) 
ΜΠΟΥΤΙ

ΚΙΛΟ 95

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ 
65% Α

ΚΙΛΟ 40

2 ΜΟΣΧΑΡΙ Α.Ο. ΚΙΛΟ 25
3 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ 

ΝΕΑΡΟΥ Χ/Κ (8-12 μηνών) 
ΜΠΟΥΤΙ

ΚΙΛΟ 50

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ 
65% Α

ΚΙΛΟ 40

2 ΜΟΣΧΑΡΙ Α.Ο. ΚΙΛΟ 25
3 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ 

ΝΕΑΡΟΥ Χ/Κ (8-12 μηνών) 
ΜΠΟΥΤΙ

ΚΙΛΟ 50

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε’ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε’

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

                                                                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 





ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ – ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑ-
ΓΡΑΣ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
€

1 ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΙΛΟ 195
2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 40
3 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ/νος ΤΜΧ 30





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1 ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΙΛΟ 100
2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 20
3 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ/νος ΤΜΧ 15

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1 ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΙΛΟ 110
2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 23
3 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ/νος ΤΜΧ 12

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ’ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ’

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 





ΟΜΑΔΑ Ζ’ – ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
«Κ.Α.Π.Η. –  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €

1 ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ φρέσκο ΚΙΛΟ 500
      

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ €

1 ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ φρέσκο ΚΙΛΟ 180
      

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
€

1 ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ φρέσκο ΚΙΛΟ 156
      
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ζ’ (ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ζ’

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 





ΟΜΑΔΑ Ζ’ – ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ

ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
                                             

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ-

ΔΟΥΣ Μ.Μ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1
ΛΙΤΡΟΥ

ΤΕΜ 17688

ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΠΔΔ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ-
ΔΟΥΣ Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1
ΛΙΤΡΟΥ

ΤΕΜ 1920

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ζ’ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ζ’

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6293]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι
Βοιωτίας]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΙΡΗ[]
- Τηλέφωνο: [2262351100]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@tanagra.gr]
-  Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού  τόπου)  (εάν  υπάρχει):
[www.tanagra.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του
σχετικού CPV): ): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 15000000-8, 15511100-4]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμηθειες ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [- ]
-  Αριθμός  αναφοράς  που  αποδίδεται  στον  φάκελο  από  την  αναθέτουσα  αρχή  (εάν
υπάρχει): [……]





ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη  χώρα
εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,
αναφέρετε  άλλον  εθνικό  αριθμό
ταυτοποίησης,  εφόσον  απαιτείται  και
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός  φορέας  είναι  πολύ  μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι
προστατευόμενο  εργαστήριο,  «κοινωνική
επιχείρηση»iv ή  προβλέπει  την  εκτέλεση
συμβάσεων  στο  πλαίσιο  προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι,  ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των  εργαζομένων  με  αναπηρία  ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
είναι  εγγεγραμμένος  σε  επίσημο
κατάλογο/Μητρώο  εγκεκριμένων
οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας  ενότητας,  στην  ενότητα  Β  και,
όπου  απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση





συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α)  Αναφέρετε  την  ονομασία  του
καταλόγου  ή  του  πιστοποιητικού  και  τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον
επίσημο κατάλογοv:
δ)  Η εγγραφή ή  η  πιστοποίηση  καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες  Α,  Β,  Γ,  ή  Δ  κατά  περίπτωση
ΜΟΝΟ  εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να  προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και
φόρων  ή  να  παράσχει  πληροφορίες  που
θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας  μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν  ναι,  μεριμνήστε  για  την  υποβολή  χωριστού  εντύπου  ΤΕΥΔ  από  τους  άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους
οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν
από  κοινού  στη  διαδικασία  σύναψης
δημόσιας σύμβασης:

α) [……]

β) [……]

γ) [……]





γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του τμήματος
ή  των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.

[   ]





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα
κριτήρια  επιλογής  που  καθορίζονται  στο
μέρος  IV  και  στα  (τυχόν)  κριτήρια  και
κανόνες  που  καθορίζονται  στο  μέρος  V
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ,  για κάθε ένα  από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών. 
Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες,  είτε  ανήκουν απευθείας  στην  επιχείρηση  του οικονομικού φορέα είτε  όχι,  ιδίως  οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.





Δ:  Πληροφορίες  σχετικά  με  υπεργολάβους  στην  ικανότητα  των  οποίων  δεν  στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να
αναθέσει  οποιοδήποτε  μέρος  της
σύμβασης  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της

τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει  αμετάκλητη   καταδικαστική
απόφαση  εις  βάρος  του  οικονομικού
φορέα ή  οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή  ελέγχου  σε  αυτό  για  έναν
από  τους  λόγους  που  παρατίθενται
ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή  καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει  εκδοθεί  πριν  από
πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην  οποία
έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής
απόφασης  προσδιορίζοντας  ποιο  από  τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β)  Προσδιορίστε  ποιος  έχει  καταδικαστεί
[ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ)  Διάρκεια  της  περιόδου  αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε  περίπτωση καταδικαστικής  απόφασης,
ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα

[] Ναι [] Όχι 





που να αποδεικνύουν την  αξιοπιστία του
παρά  την  ύπαρξη  σχετικού  λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxxi:

[……]





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
όλες  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά
την  πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και
στη  χώρα  στην  οποία  είναι  τυχόν
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1)  Μέσω  δικαστικής  ή  διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις  υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας
τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης  που  οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων   κατά  περίπτωση,
των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των
προστίμων,  είτε  υπαγόμενος  σε
δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την
καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν  ναι,  να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν  ναι,  να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]





Γ:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση
συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,
λαμβανόμενης  υπόψη  της  εφαρμοστέας
εθνικής  νομοθεσίας  και  των  μέτρων
σχετικά  με  τη  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό
αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι,  έχει  λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το  έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα
που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxviii κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο

[] Ναι [] Όχι





προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης  ,  αποζημιώσεις  ή  άλλες
παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[….................]
Εάν ναι,  έχει  λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το  έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την
εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων
αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των
κριτηρίων επιλογής,
β)  δεν  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες
αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες
που ενδέχεται  να επηρεάσουν  ουσιωδώς
τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
 

[] Ναι [] Όχι





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον  αφορά  τα  κριτήρια  επιλογής  (ενότητα   ή  ενότητες  Α  έως  Δ  του  παρόντος  μέρους),  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που  αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
μπορεί  να  συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη  Ι  –  IV  ανωτέρω  είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω  πλήρη  επίγνωση  των  συνεπειών  σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαι  σε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxix, εκτός εάν :
α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάνxxx.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ.................. [προσδιορισμός της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],
προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω
υποβάλλει  στ.................  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ..................... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   





iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών
iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων.
vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος 
ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να 
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
ixΌπως 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).
xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
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). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”.
xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxΟικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 





που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxviΆρθρο 73 παρ. 5.
xxviiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxixΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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