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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	002/2017	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ	ANOIKTOY	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ																			

	

	«Προμήθεια	 ειδών	 διαβίωσης	 για	 τους	 είκοσι	 (20),	 ενοίκους	 της	

“Ολοκληρωμένης	Μονάδας	Αντιμετώπισης	Νόσου	Alzheimer	και	Συναφών	

Παθήσεων”	που	 εδρεύει	 στο	Χαλάνδρι	Αττικής,	 επί	 της	 οδού	Αφροδίτης	

αρ.	1	&	Ηρώδου	Αττικού	και	λειτουργεί	υπό	την	ευθύνη		της		Αστικής	Μη	

Κερδοσκοπικής	Εταιρείας	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ».	

	

	

Εγκριθείσα	με	την	από	17/03/2017	απόφαση	του	Δ.Σ.		
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ	

Η	Αποστολή	της	 Ιεράς	Αρχιεπισκοπής	 ιδρύθηκε	το	2010,	με	τη	μορφή	αστικής	

μη	 κερδοσκοπικής	 εταιρείας,	 με	 εθνική	 και	 διεθνή	 εμβέλεια,	 η	 οποία	 κυρίως	

δραστηριοποιείται	στον	ανθρωπιστικό,	αναπτυξιακό	και	εκπαιδευτικό	χώρο.	Η	

μορφή	της,	ως	αστικής	μη	κερδοσκοπικής	 εταιρίας,	 υπάγεται	στην	 έννοια	των	

εκκλησιαστικών	 καθιδρυμάτων,	 που	 ιδρύονται	 και	 οργανώνονται	 από	

εκκλησιαστικούς	 φορείς	 (Ιερές	 Μητροπόλεις,	 Ενοριακούς	 Ναούς,	 Ιερές	 Μονές	

και	 λοιπά	 εκκλησιαστικά	 νομικά	 πρόσωπα)	 με	 σκοπό	 την	 οργάνωση	 και	

εκτέλεση,	με	σύγχρονα	μέσα,	τεχνογνωσία	και	ευελιξία,	του	φιλανθρωπικού	και	

κοινωνικού	 τους	 έργου,	 ώστε	 αυτό	 να	 ανταποκρίνεται	 άμεσα	 και	

αποτελεσματικά	 στις	 σύγχρονες	 ανάγκες	 και	 απαιτήσεις	 μιας	 διαρκώς	 και	

ταχύτατα	μεταβαλλόμενης	κοινωνίας.		

	

Στοχεύει	 στη	 συστηματική	 και	 δυναμική	 της	 συμμετοχή	 σε	 έργα	 με	

φιλανθρωπική	 και	 ανθρωπιστική	 αφενός,	 αλλά	 και	 αναπτυξιακή	 αφετέρου	

διάσταση,	 εστιάζοντας	 στους	 τομείς	 της	 κοινωνικής	 φροντίδας,	 πρόνοιας	 και	

συνοχής,	της	υγείας,	του	πολιτισμού,	και	του	περιβάλλοντος	στην	Ελλάδα	και	το	

εξωτερικό.	 Οι	 διεθνείς	 της	 δράσεις	 και	 προγράμματα	 αναπτύσσονται	 σε	

συνεργασία	 με	 τις	 κατά	 τόπους	 Μητροπόλεις	 της	 Ορθόδοξης	 Εκκλησίας	 στην	

Ελλάδα,	 αλλά	 και	 σε	 αναπτυσσόμενες	 χώρες	 με	 έμφαση	 την	 Αφρική,	 την	

Νοτιοανανατολική	Ευρώπη,	και	τη	Μέση	Ανατολή.	

	

Η	 ΑΠΟΣΤΟΛΗ,	 αστική	 µη	 κερδοσκοπική	 εταιρεία,	 υλοποίησε	 την	 Πράξη	

«Λειτουργία	 Ολοκληρωµένης	 Μονάδας	 Αντιµετώπισης	 Νόσου	 Alzheimer	 και	

Συναφών	 Παθήσεων»	 που	 χρηµατοδοτήθηκε	 από	 το	 Ε.Π.	 «Ανάπτυξη	

Ανθρώπινου	Δυναµικού	2007-2013»,	Εδραίωση	της	Μεταρρύθµισης	στον	Τοµέα	

της	 Ψυχικής	 Υγείας,	 Άξονας	 Προτεραιότητας	 14,	 Αττικής	 και	 πλέον	

χρηµατοδοτείται	 από	 τον	 τακτικό	 προϋπολογισµό.	 	 Το	 οικοτροφείο	 της	

Ολοκληρωµένης	 Μονάδας	 Αντιµετώπισης	 Νόσου	 Alzheimer	 και	 Συναφών	

Παθήσεων	λειτουργεί	στο	Χαλάνδρι	Αττικής.	

	

Κατόπιν	των	ανωτέρω	η	«Αποστολή»	δυνάμει	της	από	17/03/2017	αποφάσεως	
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Διοικητικού	Συμβουλίου	της	προκηρύσσει	συνοπτικό	(πρόχειρο)	διαγωνισμό	με	

έγγραφες	 σφραγισμένες	 προσφορές	 για	 την	 εκτέλεση	 έργου	 προμήθειας	 από	

ανάδοχο	 ειδών	 διατροφής	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 και	 τις	 προϋποθέσεις	 της	

παρούσης.	

	

ΑΡΘΡΟ	1	-	ΝΟΜΙΚΟ	ΚΑΙ	ΘΕΣΜΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΤΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

-	Καν.	(ΕΚ)	2195/2002	περί	καθιέρωσης	του	κοινού	λεξιλογίου	για	τις	δημόσιες	

συμβάσεις	 (CPV),	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 τον	 Καν.	 (ΕΚ)	 2013/2008	 της	

Επιτροπής.	

-	 Οδηγία	 2014/24/ΕΕ	 του	 Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συμβουλίου	 της	

26ης	 	 Φεβρουαρίου	 2014,	 σχετικά	 με	 τις	 διαδικασίες	 σύναψης	 δημοσίων	

συμβάσεων	 και	 την	 κατάργηση	 	 της	 Οδηγίας	 2004/18/ΕΚ	 (L94),	 όπως	

διορθώθηκε	(L	135/24.05.2016)	

-	 Ν.	 4412/2016	 (ΦΕΚ	 Α’	 147/08.08.2016),	 Δημόσιες	 Συμβάσεις	 Έργων,	

Προμηθειών	 και	 Υπηρεσιών	 (προσαρμογή	 στις	 Οδηγίες	 2014/24/ΕΕ	 και	

2014/25/ΕΕ)	

-Οι	διατάξεις	του	Ν.	4052/2012	(ΦΕΚ	41/2012	Α΄)	αρ.		29	παρ.	9		

-Τα	 οριζόμενα	στην	 υπ’	 Αριθμ.	Π1/2390	 (ΦΕΚ	Β	 2677	21.10.2013)	Υπουργική	

Απόφαση	του	Υπουργού	Ανάπτυξης	και	Ανταγωνιστικότητας.	

ΑΡΘΡΟ	2.			ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΤΗΣ	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	-	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ			

2.1.	 Αντικείμενο	 της	 διακήρυξης	 είναι	 η	 προμήθεια,	 μεταφορά	 και	 διανομή		

Ειδών	Διαβίωσης,	 σύμφωνα	με	 τις	Τεχνικές	Προδιαγραφές	 του	Παραρτήματος	

Α’	 (ΟΜΑΔΑ	 	Α’:	 Είδη	Οπωροπωλείου,	ΟΜΑΔΑ	Β:	Λοιπά	Είδη	Τροφοδοσίας	

και	Διαβίωσης)	σε	μηνιαία	βάση,	με	σκοπό	τη	σίτιση	και	τη	διαβίωση	των	15	

ενοίκων	 μακράς	 διαμονής	 και	 των	 5	 ενοίκων	 βραχείας	 διαμονής	 της	

Ολοκληρωμένης	 Μονάδας	 Αντιμετώπισης	 Νόσου	 Alzheimer	 και	 Συναφών	

Παθήσεων	 	 που	 λειτουργεί	 υπό	 την	 ευθύνη	 της	 ΑΜΚΕ	 ΑΠΟΣΤΟΛΗ	 η	 οποία	

εδρεύει	στην	οδό	Αφροδίτης	αρ.	1	και	Ηρώδου	Αττικού,	Χαλάνδρι	Αττικής.	
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2.2.	 Οι	 τεχνικές	 προδιαγραφές	 των	 προσφερόμενων	 προϊόντων	 ορίζονται	 στο		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α’	της	παρούσης,	το	οποίο	αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	αυτής.	

	

2.3.	Οι	Ομάδες	Προμήθειας	είναι	οι	εξής:	

ΟΜΑΔΑ	Α.	ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	(CPV:	15000000-8)	

Α/Α	 ΕΙΔΟΣ	
1.	 ΑΧΛΑΔΙΑ	ΦΡΕΣΚΑ	
2.	 ΚΑΡΟΤΑ	ΦΡΕΣΚΑ	
3.	 ΚΑΡΠΟΥΖΙ	
4.	 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ	ΦΡΕΣΚΑ	
5.	 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ	ΞΕΡΑ	
6.	 ΛΕΜΟΝΙΑ	ΦΡΕΣΚΑ	
7.	 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	ΦΡΕΣΚΕΣ	
8.	 ΜΗΛΑ	ΚΟΚΚΙΝΑ	
9.	 ΜΠΑΝΑΝΕΣ	
10.	 ΜΠΡΟΚΟΛΟ		ΦΡΕΣΚΟ	
11.	 ΠΑΤΑΤΕΣ	ΦΡΕΣΚΕΣ	
12.	 ΠΕΠΟΝΙ	
13.	 ΠΙΠΕΡΙΕΣ	ΦΡΕΣΚΕΣ	ΠΡΑΣΙΝΕΣ	
14.	 ΤΟΜΑΤΕΣ	ΦΡΕΣΚΕΣ	
15.	 ΑΓΓΟΥΡΙΑ	ΦΡΕΣΚΑ	
ΣΥΝΟΛΟ		
ΠΡΟΫΠ/ΣΑΣ	
ΔΑΠΑΝΗΣ		
ΧΩΡΙΣ	ΦΠΑ	

3.500,00€	

	

ΟΜΑΔΑ	Β.	ΛΟΙΠΑ	ΕΙΔΗ	ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	(CPV:39222100-5)	
Α/Α	 ΕΙΔΟΣ	
1.	 ΤΥΡΙ	ΑΝΘΟΤΥΡΟ	
2.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	ΑΓΕΛΑΔΟΣ		
3.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ	Α	
4.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ	2%		
5.	 ΤΥΡΙ	ΤΡΙΜΜΕΝΟ	ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ	
6.	 ΤΥΡΙ	ΦΕΤΑ	ΠΟΠ	
7.	 ΑΡΑΚΑΣ	ΚΤΨ	
8.	 ΒΑΚΑΛΑΟΣ	ΞΑΛΜ/ΝΟΣ	ΚΤΨ	
9.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	ΚΤΨ	
10.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	ΚΤΨ	ΦΙΛΕΤΟ	Α/Ο	
11.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ	ΚΤΨ	ΟΛΟΚΛΗΡΑ	
12.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ	ΜΠΟΥΤΙΑ	ΚΤΨ	
13.	 ΣΠΑΝΑΚΙ	ΚΤΨ	
14.	 ΦΑΣΟΛΑΚΙ	ΚΤΨ	
15.	 ΨΑΡΙ	ΦΙΛΕΤΟ	ΒΑΚΑΛΑΟΣ	
16.	 ΨΑΡΙ	ΦΙΛΕΤΟ	ΠΕΡΚΑ		
17.	 ΜΠΡΟΚΟΛΟ	ΚΤΨ	
18.	 ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ	ΚΤΨ	
19.	 ΒΟΕΙΟΣ	ΚΙΜΑΣ	
20.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	ΚΙΜΑΣ	
21.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	ΦΙΛΕΤΟ	ΝΩΠΟ	
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22.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	ΚΙΜΑΣ	
23.	 ΜΟΣΧΟΣ	Α/Ο	ΦΡΕΣΚΟΣ	
24.	 ΤΑΡΑΜΑΣ	ΦΡΕΣΚΟΣ	
25.	 ΤΡΑΧΑΝΑΣ	
26.	 ΦΥΛΛΟ	ΚΑΝΑΚΗ	
27.	 ΧΟΙΡΙΝΟ	ΚΙΜΑΣ	
28.	 ΧΟΙΡΙΝΟ	ΝΩΠΟ	Α/Ο	
29.	 ΧΟΙΡΙΝΟ	ΦΙΛΕΤΟ	(ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ)	
30.	 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	ΡΟΥΧΩΝ	
31.	 ΓΑΝΤΙΑ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	
32.	 ΓΑΝΤΙΑ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	MEDIUM	
33.	 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ	ΡΟΥΧΩΝ	
34.	 ΣΑΚΟΙ	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	
35.	 ΣΑΚΟΙ	ΓΙΑ	ΚΑΛΑΘΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟΥ	
36.	 ΠΑΝΙ	ΒΕΤΕΞ	
37.	 ΣΥΡΜΑΤΟΣΠΟΓΓΟΙ	
38.	 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ	
39.	 ΥΓΡΟ	ΓΕΝΙΚΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ	
40.	 ΥΓΡΟ	ΤΖΑΜΙΩΝ	
41.	 ΣΚΟΥΠΕΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	
41.	 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ	
42.	 ΑΠΛΩΣΤΡΑ	
43.	 ΓΚΑΖΑΚΙ	ΦΥΑΛΙΔΙΟ	
44.	 ΚΑΛΑΘΙΑ	ΓΙΑ	ΡΟΥΧΑ	
45.	 ΚΑΝΑΤΑ	ΝΕΡΟΥ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	
46.	 ΚΟΝΤΑΡΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΒΙΔΩΤΑ	
47.	 ΚΟΥΒΑΣ	 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ	
48.	 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	
49.	 ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ	
50.	 ΠΑΤΑΚΙΑ	ΜΠΑΝΙΟΥ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	
51.	 ΣΠΡΕΥ	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ	
52.	 ΣΑΚΚΟΙ	ΠΟΛΥΜΠΑΓΚ	
53.	 ΑΝΙΘΟΣ	ΦΡΕΣΚΟΣ	
54.	 ΑΡΩΜΑ	ΒΑΝΙΛΙΑ	ΣΚΟΝΗ	
55.	 ΑΥΓΑ	LARGE	
56.	 ΔΑΦΝΗ	ΦΥΛΛΑ	
57.	 ΖΑΧΑΡΗ	ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ	
58.	 ΖΑΧΑΡΙΝΗ		
59.	 ΖΕΛΕ	ΓΙΩΤΗΣ	
60.	 ΚΑΝΕΛΛΑ	ΟΛΟΚΛΗΡΗ	
61.	 ΓΑΛΑ	ΕΒΑΠΟΡΕ	
62.	 ΚΟΡΝ	ΦΛΑΟΥΕΡ	
63.	 ΜΠΕΙΚΙΝ	ΠΑΟΥΝΤΕΡ	
64.	 ΡΙΓΑΝΗ	ΚΙΛΟ	
65.	 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ	ΧΟΝΤΡΟ	
66.	 ΧΑΛΒΑΣ	
ΣΥΝΟΛΟ	
ΠΡΟΫΠ/ΣΑΣ	
ΔΑΠΑΝΗΣ	
ΧΩΡΙΣ	ΦΠΑ	

25.000,00€	

	

2.4.	 Οι	 υποψήφιοι	 ανάδοχοι	 μπορούν	 να	 καταθέσουν	 την	 οικονομική	 τους	

προσφορά	είτε	και	για	τις	δύο	Ομάδες	ειδών	διατροφής	(ΟΜΑΔΑ	Α’	ΚΑΙ	ΟΜΑΔΑ	
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Β’)	είτε	για	μία	Ομάδα	ειδών	(ΟΜΑΔΑ	Α’	Ή	ΟΜΑΔΑ	Β’),	για	το	σύνολο	όμως	των	

προϊόντων/ειδών	που	περιλαμβάνει	κάθε	Ομάδα.	

2.5.	 Κριτήριο	 για	 την	 τελική	 επιλογή	 προμηθευτή	 είναι	 η	 πλέον	 συμφέρουσα	

από	 οικονοµικής	 άποψης	 προσφορά	 αποκλειστικά	 βάσει	 τιµής,	 η	 οποία	

εκφράζεται	ως	εξής:	

2.5.1.	 Για	 την	Ομάδα	Α.	 ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ,	 κριτήριο	 κατακύρωσης	

είναι	 το	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	 έκπτωσης	 επί	 τοις	 εκατό	 (%)	 στη	 νόμιμα	

διαμορφούμενη	κάθε	φορά	μέση	τιμή	λιανικής	πώλησης	του	 είδους	την	ημέρα	

παράδοσης,	 όπως	 αυτή	 προκύπτει	 από	 το	 εκάστοτε	 εκδιδόμενο	 δελτίο	

πιστοποίησης	τιμών	της	Διεύθυνσης	Ανάπτυξης	της		Περιφέρειας		Αττικής.		

2.5.2.	 Για	 την	Ομάδα	 Β.	 ΛΟΙΠΑ	 ΕΙΔΗ	 ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ,	κριτήριο	 κατακύρωσης	

είναι	 η	 χαμηλότερη	 τιμή	 στην	 συνολική	 αξία-	 τελική	 καθαρή	 αξία	 των	 ειδών	

διαβίωσης	(επί	της	συνολικής	προϋπολογισθείσας	δαπάνης)	και	όχι	με	βάση	τις	

επιμέρους	τιμές	των	προϊόντων.			

2.6.	 Η	 διάρκεια	 εκτέλεσης	 της	 προμήθειας	 άρχεται	 	 από	 την	 ημερομηνία	

υπογραφής	 της	 σχετικής	 σύμβασης	 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	 	 E)	 	 με	 τον	 ανάδοχο	 του	

διαγωνισμού	 και	 λήγει	 την	 31.12.2017	 και	 μέχρις	 εξαντλήσεως	 του	

προϋπολογισμού	 της	 Διακήρυξης.	 Η	 Αναθέτουσα	 σε	 περίπτωση	 που	 δεν	

εξαντληθεί	 η	 προϋπολογισθείσα	 δαπάνη,	 διατηρεί	 το	 δικαίωμα	 τρίμηνης	

παράτασης	 του	 χρόνου	 διάρκειας	 της	 συμβάσεως	 με	 τους	 ίδιους	 όρους	 και	

προϋποθέσεις.	 Η	 σύμβαση	 μπορεί	 να	 λυθεί	 και	 πριν	 τη	 λήξη	 της,	 εφ’	 όσον	

ολοκληρωθεί	 η	 παράδοση	 και	 παραλαβή	 του	 συνόλου	 των	 συμβατικών	 ειδών	

διατροφής	 στους	 επωφελούμενους	 και	 εξαντληθεί	 ο	 προϋπολογισμός	 της	

Διακήρυξης.		

	

ΑΡΘΡΟ	3	–	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	–	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	

3.1.	 Ο	συνολικός	 προϋπολογισμός	 του	 ανωτέρω	 έργου	 ανέρχεται	 στο	 ποσό	

των		28.500,00€,	χωρίς	ΦΠΑ,	όπως	ανά	Ομάδα	αναλύεται	στο	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β’	

της	παρούσης,	το	οποίο	αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	αυτής.	
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3.2.	 Η	 προϋπολογισθείσα	 δαπάνη,	 χωρίς	 ΦΠΑ,	 για	 την	 Ομάδα	 Α’	 είναι	

3.500,00€		

3.3.	Η	προϋπολογισθείσα	δαπάνη,	χωρίς	ΦΠΑ	για	την	Ομάδα	Β΄	25.000,00€.		

3.4.	Η	χρηματοδότηση	 της	δαπάνης	της	προμήθειας	γίνεται	από	τον	τακτικό	

προϋπολογισμό	του	Υπουργείου	Υγείας	.	

ΑΡΘΡΟ	4.	ΤΟΠΟΣ	ΚΑΙ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ		

4.1.	 Τόπος	 	 παράδοσης	 και	 διανομής	 των	 ειδών	 διαβίωσης	 είναι	 η	 έδρα	 του	

Οικοτροφείου	 της	 Ολοκληρωμένης	 Μονάδας	 Αντιμετώπισης	 Νόσου	 Alzheimer	

και	 συναφών	 παθήσεων	 στο	 Χαλάνδρι	 Αττικής,	 επί	 της	 οδού	 Αφροδίτης	 1	 &	

Ηρώδου	Αττικού.	

4.2.	Η	διανομή	των	ειδών	τροφίμων		θα	ολοκληρώνεται	το	πρώτο	εικοσαήμερο	

κάθε	μήνα.	

ΑΡΘΡΟ	 5.	 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ	 ΑΡΧΗ	 -	 ΤΟΠΟΣ	 &	 ΧΡΟΝΟΣ	 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ	

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		

5.1.	Αναθέτουσα	Αρχή	είναι	η	Αστική	Μη	Κερδοσκοπική	Εταιρεία	«Αποστολή»	

Διεύθυνση	 Αναθέτουσας:	 Ήρας	 8	 &	 Δέσπως	 Σέχου	 37,	 Ν.	 Κόσμος	 (πλ.	

Κυνοσάργους)	Αθήνα,	11743	Αθήνα		

Τηλ.	:	2130-184400	

Φαξ	:	210-9246740	

Α.Φ.Μ.:	997889618,	Δ.Ο.Υ.	ΙΖ’	Αθηνών	

Εmail:	info@mkoapostoli.gr			

5.2.	 Ο	 διαγωνισμός	 θα	 διεξαχθεί	 την	 05/04/2017,	 ημέρα	 Δευτέρα	 και	 ώρα	

15:30	 μ.μ.,	 στην	 έδρα	 της	 Αναθέτουσας	 επί	 της	 οδού	Ήρας	 αρ.	 8	 και	 Δέσπως	

Σέχου	37,	Ν.	Κόσμος,	ενώπιον	της	αρμόδιας	Επιτροπής.	

5.3.	Ημερομηνία	ανάρτησης	της	διακήρυξης	στο	ΚΗΜΔΗΣ:	24/03/2017	

5.4.	 Ημερομηνία	 έναρξης	 υποβολής	 προσφορών:	 από	 την	 ανάρτηση	 της	

παρούσας	διακήρυξης	στο	ΚΗΜΔΗΣ.	

5.5.	 Καταληκτική	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 υποβολής	 προσφορών	 05/04/2017,	

ημέρα	Δευτέρα	και	ώρα	15:00	μ.μ.	
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ΑΡΘΡΟ	6.	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	

6.1.	 Το	 κείμενο	 της	 διακήρυξης	 θα	 αναρτηθεί	 στο	 ΚΕΝΤΡΙΚΟ	 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ	

ΜΗΤΡΩΟ	 ΔΗΜΟΣΙΩΝ	 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	 (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)	 και	 στην	 ιστοσελίδα	 της	

«Αποστολής»	www.mkoapostoli.gr.	

6.2.	Αμφότερες	οι	ως	άνω	δημοσιεύσεις	θα	λάβουν	χώρα	τουλάχιστον	δώδεκα	

(12)	ημέρες	πριν	τη	διενέργεια	του	διαγωνισμού,	σύμφωνα	με	τα	προβλεπόμενα	

στο	αρ.	121	του	Ν.	4412/2016.	

	

ΑΡΘΡΟ	7.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΣΧΕΤΙΚΑ	ΜΕ	ΤΗ	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	

7.1.	Οι	αιτήσεις	παροχής	διευκρινίσεων,	η	υποβολή		ερωτημάτων,		θα	πρέπει	να	

απευθύνονται	 στην	 Αποστολή,	 Τμήμα	 Προμηθειών	 και	 να	 αποστέλλονται	 είτε		

μέσω	τηλεομοιοτυπίας	(αριθμ.	210-9246740)	είτε	με	ηλεκτρονικό	ταχυδρομείο	

(email),	 	 προς	 τη	 διεύθυνση	 T.Vlachos@mkoapostoli.gr	 (Υπεύθυνος	

επικοινωνίας:	Θωμάς	Βλάχος,	τηλέφωνα	επικοινωνίας:	2130184449).		

7.2.	Αντίτυπα	των	τευχών	της	διακήρυξης	 	δίνονται	κατά	τις	εργάσιμες	ημέρες	

και	 κατά	 τις	 ώρες	 10:00	 –	 14:00	 από	 το	 ως	 άνω	 	 Τμήμα	 Προμηθειών	 της	

Αναθέτουσας,	Ήρας	αρ.	8	&	Δέσπως	Σέχου	αρ.	37,	Ν.	Κόσμος	(πλ.	Κυνοσάργους).	

7.3.	Οι	υποψήφιοι	δεν	δύνανται	να	επικαλεσθούν	προφορικές	απαντήσεις	από	

τις	αρμόδιες	υπηρεσίες	της	Αναθέτουσας	Αρχής.	

7.4.	 Η	 επικοινωνία	 και	 οι	 πάσης	 φύσεως	 γνωστοποιήσεις	 της	 Αναθέτουσας	

Αρχής	 και	 των	 αρμοδίων	 οργάνων	 της,	 πραγματοποιείται	 είτε	 μέσω	

τηλεομοιοτυπίας	είτε	με	ηλεκτρονικό	ταχυδρομείο	(e-mail).				

	

ΑΡΘΡΟ	8	-ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	

8.1.	Δικαίωμα	υποβολής	προσφοράς	στο	διαγωνισμό	έχουν:	

α)	Φυσικά	πρόσωπα	ή	Νομικά	πρόσωπα	ή	ενώσεις	ή	συμπράξεις	αυτών,	

β)	Συνεταιρισμοί	και	

γ)	Κοινοπραξίες,	
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εφόσον	ασκούν	 εμπορική	ή	βιομηχανική	ή	βιοτεχνική	δραστηριότητα,	συναφή	

με	 το	 αντικείμενο	 της	 παρούσας,	 τουλάχιστον	 κατά	 την	 τελευταία	 τριετία,	

σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 και	 τις	 προϋποθέσεις	 της	 παρούσης,	 όπως	 αυτές	

αναλύονται	κατωτέρω.	

8.2.1.	 Οι	 παραπάνω	 πρέπει	 να	 είναι	 εγκατεστημένοι	 στα	 Κράτη	 –	 μέλη	 της	

Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 (Ε.Ε.),	 ή	 στα	 Κράτη	 –	 μέλη	 της	 Συμφωνίας	 για	 τον	

Ευρωπαϊκό	Οικονομικό	Χώρο	(Ε.Ο.Χ.),	ή	στα	Κράτη	–	μέλη	που	έχουν	υπογράψει	

τη	 Συμφωνία	 περί	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	 (ΣΔΣ)	 του	 Παγκόσμιου	 Οργανισμού	

Εμπορίου	(ΠΟΕ),	η	οποία	κυρώθηκε	από	την	Ελλάδα	με	το	Ν.2513/97	(ΦΕΚ	Α΄	

139/27-06-97)	ή	σε	τρίτες	χώρες	που	έχουν	συνάψει	ευρωπαϊκές	συμφωνίες	με	

την	 Ε.Ε.,	 ή	 νομικά	 πρόσωπα	 που	 έχουν	 συσταθεί	 με	 τη	 νομοθεσία	 κράτους	 –	

μέλους	 της	 Ε.Ε.	 ή	 του	 Ε.Ο.Χ.	 ή	 κράτους	 –	 μέλους	 που	 έχει	 υπογράψει	 τη	 Σ.Δ.Σ.	

(GPA)	του	Π.Ο.Ε.	και	έχουν	την	κεντρική	τους	διοίκηση	ή	την	κύρια	εγκατάστασή	

τους	ή	την	έδρα	τους	στο	εσωτερικό	της	Ε.Ε.	ή	του	Ε.Ο.Χ.	ή	σε	κράτος	–	μέλος	

που	 έχει	 υπογράψει	 τη	 Σ.Δ.Σ.	 (GPA)	 του	 Π.Ο.Ε.	 ή,	 τέλος,	 σε	 τρίτες	 χώρες	 που	

έχουν	συνάψει	ευρωπαϊκές	συμφωνίες	με	την	Ε.Ε.	

8.2.2.	 Ειδικότερα	 για	 τις	 ενώσεις/κοινοπραξίες/συμπράξεις	 ισχύουν	 τα	

ακόλουθα:	

1.	Υποβάλλεται	κοινή	προσφορά,	η	οποία	υπογράφεται	υποχρεωτικά,	είτε	από	

όλους	 τους	 συμμετέχοντες	 που	 αποτελούν	 την	 ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη,	

είτε	από	εκπρόσωπό	τους	εξουσιοδοτημένο	με	συμβολαιογραφική	πράξη.	Στην	

προσφορά	 απαραιτήτως	 πρέπει	 να	 προσδιορίζεται	 η	 έκταση	 και	 το	 είδος	 της	

συμμετοχής	του	κάθε	μέλους	της	ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης.	

2.	 Με	 την	 υποβολή	 της	 προσφοράς,	 κάθε	 μέλος	 της	

ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης	 ευθύνεται	 εις	 ολόκληρον.	 Σε	 περίπτωση	

κατακύρωσης	ή	ανάθεσης	του	έργου,	η	ευθύνη	αυτή	εξακολουθεί	μέχρι	πλήρους	

εκτέλεσης	της	σύμβασης.	

3.	Σε	περίπτωση	που,	εξαιτίας	ανικανότητας	για	οποιοδήποτε	λόγο	ή	ανωτέρας	

βίας,	 μέλος	 της	 ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης	 δεν	 μπορεί	 να	 ανταποκριθεί	

στις	 υποχρεώσεις	 της	 ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης	 κατά	 το	 χρόνο	

αξιολόγησης	 των	 προσφορών,	 τα	 υπόλοιπα	 μέλη	 συνεχίζουν	 να	 έχουν	 την	
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ευθύνη	 ολόκληρης	 της	 κοινής	 προσφοράς	 με	 την	 ίδια	 τιμή.	 Εάν	 η	 παραπάνω	

ανικανότητα	προκύψει	 κατά	τον	 χρόνο	 εκτέλεσης	 της	σύμβασης,	 τα	υπόλοιπα	

μέλη	συνεχίζουν	να	έχουν	την	ευθύνη	της	ολοκλήρωσης	αυτής	με	την	ίδια	τιμή	

και	τους	ίδιους	όρους.	

4.	 Δεν	 επιτρέπεται	 σε	 μέλος	 μιας	 ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης	 να	

συμμετάσχει	 και	 σε	 άλλη	 ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη	 που	 θα	 υποβάλλει	

υποψηφιότητα	 στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	 ή	 να	 συμμετέχει	 ως	 μεμονωμένος	

υποψήφιος	 ή	 ως	 υπεργολάβος	 σε	 άλλο	 υποψήφιο	 σχήμα	 και	 η	 εν	 λόγω	

συμμετοχή	αποτελεί	λόγο	αποκλεισμού	όλων	των	υποβαλλόμενων	προσφορών	

στις	οποίες	συμμετέχει	ο	συγκεκριμένος	υποψήφιος.	

ΑΡΘΡΟ	9	-	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	

Οι	 προσφέροντες	 οφείλουν	 να	 καταθέσουν	 επί	 ποινή	 αποκλεισμού,	 	 μαζί	 με	

την	προσφορά	τους,	τα	ακόλουθα	δικαιολογητικά,	σε	ξεχωριστό	υποφάκελο	με	

την	ένδειξη	«Δικαιολογητικά	Συμμετοχής»:	

9.1.	Το	Τυποποιημένο	Έντυπο	Υπεύθυνης	Δήλωσης	(ΤΕΥΔ),	 της	παρ.4	του	

άρθρου	 79	 του	 ν.	 4412/2016	 ως	 προκαταρκτική	 απόδειξη	 προς	

αντικατάσταση	των	πιστοποιητικών	που	εκδίδουν	δημόσιες	αρχές	ή	τρίτα	μέρη,	

όπου	 ο	 οικονομικός	φορέας	 θα	 δηλώνει	 ότι	 δεν	 συντρέχει	 λόγος	 αποκλεισμού	

του	και	πληροί	τα	σχετικά	κριτήρια	επιλογής	(Παράρτημα	Στ΄).	Αναλυτικότερα,	

θα	πρέπει	να	συμπληρωθούν	τα	εξής:	

ΜΕΡΟΣ	 ΙΙ:	 Πληροφορίες	 σχετικά	 με	 τον	 οικονομικό	 φορέα	 à	 Μόνο	 τις	

Ενότητες	 	 Α)	 Πληροφορίες	 σχετικά	 με	 τον	 οικονομικό	 φορέα	 και	 Β)	

Πληροφορίες	σχετικά	με	τους	νομίμους	εκπροσώπους	του	οικονομικού	φορέα.	

ΜΕΡΟΣ	 ΙΙΙ:	 Λόγοι	 αποκλεισμούà	 Μόνο	 τις	 Ενότητες	 Α)	 Λόγοι	 αποκλεισμού	

που	 σχετίζονται	 με	 ποινικές	 καταδίκες,	 Β)	 Λόγοι	 που	 σχετίζονται	 με	 την	

καταβολή	 φόρων	 ή	 εισφορών	 κοινωνικής	 ασφάλισης	 και	 Γ)	 Λόγοι	 που	

σχετίζονται	 με	 αφερεγγυότητα,	 σύγκρουση	 συμφερόντων	 ή	 επαγγελματικό	

παράπτωμα,	όπου	ο	οικονομικός	φορέας	θα	δηλώνει	ότι:		

1)	 δεν	 υπάρχει	 τελεσίδικη	 καταδικαστική	 απόφαση	 για	 έναν	 από	 τους		

ακόλουθους	λόγους		(αρ.	73	του	ν.	4412/2016):	
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α)	συμμετοχή	σε	εγκληματική	οργάνωση,	όπως	αυτή	ορίζεται	στο	άρθρο	2	της	

απόφασης-	πλαίσιο	2008/841/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	24ης	Οκτωβρίου	2008,	

για	την	καταπολέμηση	του	οργανωμένου	εγκλήματος	(ΕΕ	L	300	της	11.11.2008	

σ.42),		

β)	 δωροδοκία,	 όπως	 ορίζεται	 στο	 άρθρο	 3	 της	 σύμβασης	 περί	 της	

καταπολέμησης	 της	 διαφθοράς	 στην	 οποία	 ενέχονται	 υπάλληλοι	 των	

Ευρωπαϊκών	 Κοινοτήτων	 ή	 των	 κρατών-μελών	 της	 Ένωσης	 	 (ΕΕ	 C	 195	 της	

25.6.1997,	 σ.	 1)	 και	 στην	 παράγραφο	 1	 του	 άρθρου	 2	 της	 απόφασης-πλαίσιο	

2003/568/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	22ας	Ιουλίου	2003,	για	την	καταπολέμηση	

της	δωροδοκίας	στον	ιδιωτικό	τομέα	(ΕΕ	L	192	της	31.7.2003,	σ.	54),	καθώς	και	

όπως	 ορίζεται	 στην	 κείμενη	 νομοθεσία	 ή	 στο	 εθνικό	 δίκαιο	 του	 οικονομικού	

φορέα,	

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

προστασία	των	οικονομικών	συμφερόντων	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	(ΕΕ	C	

316	της	27.11.1995,	σ.	48),	η	οποία	κυρώθηκε	με	το	ν.	2803/2000	(Α·	48),	

δ)	 τρομοκρατικά	 εγκλήματα	 ή	 εγκλήματα	 συνδεόμενα	 με	 τρομοκρατικές	

δραστηριότητες,	 όπως	 ορίζονται,	 αντιστοίχως,	 στα	 άρθρα	 1	 και	 3	 της	

απόφασης-πλαίσιο	2002/475/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	13ης	Ιουνίου	2002,	για	

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

αυτουργία	ή	συνέργεια	ή	απόπειρα	διάπραξης	εγκλήματος,	όπως	ορίζονται	στο	

άρθρο	4	αυτής,	

	ε)	νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	ή	χρηματοδότηση	της	

τρομοκρατίας,	όπως	αυτές	ορίζονται	στο	άρθρο	1	της	Οδηγίας	2005/60/ΕΚ	του	

Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συμβουλίου	 της	 26ης	 Οκτωβρίου	 2005,	

σχετικά	 με	 την	 πρόληψη	 της	 χρησιμοποίησης	 του	 χρηματοπιστωτικού	

συστήματος	 για	 τη	 νομιμοποίηση	 εσόδων	από	παράνομες	 δραστηριότητες	 και	

τη	χρηματοδότηση	της	τρομοκρατίας	(ΕΕ	L	309	της	25.11.2005,	σ.	15),	η	οποία	

ενσωματώθηκε	στην	εθνική	νομοθεσία	με	το	ν.	3691/2008	(Α`	166),		

στ)	παιδική	εργασία	και	άλλες	μορφές	εμπορίας	ανθρώπων,	όπως	ορίζονται	στο	

άρθρο	 2	 της	 Οδηγίας	 2011/36/ΕΕ	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	

Συμβουλίου	της	5ης	Απριλίου	2011,	για	την	πρόληψη	και	την	καταπολέμηση	της	
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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).	

Σημείωση	1:	Η	εν	λόγω	υποχρέωση	αφορά	ιδίως:	α)	στις	περιπτώσεις	εταιρειών	

περιορισμένης	 ευθύνης	 (Ε.Π.Ε.)	 και	 προσωπικών	 εταιρειών	 	 (Ο.Ε	 και	 Ε.Ε.)	 τους	

διαχειριστές,	 β)	 στις	 περιπτώσεις	 ανωνύμων	 εταιρειών	 (Α.Ε.)	 τον	 Διευθύνοντα	

Σύμβουλο	 καθώς	 και	 όλα	 τα	 μέλη	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου,	 γ)	 στις	

περιπτώσεις	 Συνεταιρισμών	 τον	 Πρόεδρο	 του	 Συνεταιρισμού	 δ)	 σε	 κάθε	 άλλη	

περίπτωση	 νομικού	 προσώπου	 τους	 Νόμιμους	 Εκπροσώπους	 του,	 ε)	 Στις	

περιπτώσεις		ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας	καθέναν	από	τους	συμμετέχοντες	

στην	ένωση/σύμπραξη/κοινοπραξία.	

2)	 είναι	 ενήμερος	 ως	 προς	 τις	 υποχρεώσεις	 που	 αφορούν	 τις	 εισφορές	

κοινωνικής	ασφάλισης	(κύρια	και		επικουρική)	και	ως	προς	τις	φορολογικές	του	

υποχρεώσεις.	

3)	 τηρεί	 τις	 υποχρεώσεις	 στους	 τομείς	 του	 περιβαλλοντικού,	

κοινωνικοασφαλιστικού	 και	 εργατικού	 	 δικαίου,	 οι	 οποίες	 απαριθμούνται	 στο	

Παράρτημα	Χ		του	Προσαρτήματος	Α’	του	ν.	4412/2016.	

4)	δεν	τελεί		υπό	πτώχευση,	δεν		έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	εξυγίανσης	ή	ειδικής	

εκκαθάρισης,	δεν		τελεί	υπό	αναγκαστική	διαχείριση	από	εκκαθαριστή	ή	από	το	

δικαστήριο,	δεν	έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	πτωχευτικού	συμβιβασμού,	δεν		έχει	

αναστείλει	 τις	 επιχειρηματικές	 του	 δραστηριότητες	 και	 δεν	 βρίσκεται	 σε	

οποιαδήποτε	 ανάλογη	 κατάσταση	 προκύπτουσα	 από	 παρόμοια	 διαδικασία,	

προβλεπόμενη	σε	εθνικές	διατάξεις	νόμου,	

5)	 δεν	 έχει	 διαπράξει	 σοβαρό	 επαγγελματικό	 παράπτωμα,	 το	 οποίο	 θέτει	 εν	

αμφιβόλω	την	ακεραιότητά		του	

6)	 δεν	 σύνηψε	 συµφωνίες	 µε	 άλλους	 οικονοµικούς	 φορείς	 µε	 στόχο	 τη	

στρέβλωση	του	ανταγωνισµού.		

7)	δεν	συντρέχουν	καταστάσεις	σύγκρουσης	συμφερόντων	του	άρθρου	24	του	

Ν.	4412/2016.		
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8)	δεν	έχει	παράσχει	συμβουλές	στην	Αναθέτουσα	αρχή	ούτε	έχει	με	άλλο	τρόπο	

αναμειχθεί	στην	προετοιμασία	της	διαδικασίας	σύναψης	της	σύμβασης,	

9)	 δεν	 έχει	 επιδείξει	 σοβαρή	 ή	 επαναλαμβανόμενη	 πλημμέλεια	 κατά	 την	

εκτέλεση	ουσιώδους	απαίτησης	στο	πλαίσιο	προηγούμενης	δημόσιας	σύμβασης,	

προηγούμενης	 σύμβασης	 με	 αναθέτοντα	 φορέα	 ή	 προηγούμενης	 σύμβασης	

παραχώρησης	 που	 είχε	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 πρόωρη	 καταγγελία	 της	

προηγούμενης	σύμβασης,	αποζημιώσεις	ή	άλλες	παρόμοιες	κυρώσεις,	

10)	 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,	ούτε	έχει		αποκρύψει	τις	

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

απαιτούνται	 κατ’	 εφαρμογή	 του	 άρθρου	 79	 και	 δεν	 έχει	 επιχειρήσει	 να	

επηρεάσει	με	αθέμιτο	τρόπο	τη	διαδικασία	λήψης	αποφάσεων	της	αναθέτουσας	

αρχής	 ούτε	 να	 αποκτήσει	 εμπιστευτικές	 πληροφορίες	 που	 ενδέχεται	 να	 του	

αποφέρουν	αθέμιτο	πλεονέκτημα	στη	διαδικασία	ανάθεσης	ούτε	έχει	παράσχει	

εξ	 αμελείας	 παραπλανητικές	 πληροφορίες	 που	 ενδέχεται	 να	 επηρεάσουν	

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

ανάθεση.	

ΜΕΡΟΣ	ΙV:	Κριτήρια	επιλογής		

Ενότητα	Α:	Καταλληλότητα		

Το	κριτήριο	1:	όπου	ο	οικονομικός	φορέας	θα	δηλώνει	ότι	είναι	εγγεγραμμένος	

στο	σχετικό	επαγγελματικό	ή	εμπορικό	μητρώο	που	τηρείται	στην	Ελλάδα	ή	στο	

κράτος	 μέλος	 εγκατάστασής	 του,	 αναφέροντας	 ρητά	 την	 επωνυμία	 του	

οικείου	Επιμελητηρίου	και	το	αντικείμενο	δραστηριότητας	που	ασκεί.	

Ενότητα	Β:	Οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια		

Το	κριτήριο	1α:	όπου	ο	οικονομικός	φορέας	θα	δηλώνει	το	ύψος	του	κύκλου	

γενικών	 εργασιών	του	για	τις	 τρείς	προηγούμενες	 του	 έτους	 του	διαγωνισμού	

οικονομικές	χρήσεις.	
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To	κριτήριο	6:	όπου	ο	οικονομικός	φορέας	θα	δηλώνει	ότι	ο	ελάχιστος	ετήσιος			

κύκλος	 εργασιών	 είναι	 διπλάσιος	 της	 εκτιμώμενης	 αξίας	 της	 σύμβασης	

(προϋπολογισμός	 διακήρυξης),	 ήτοι	 ανέρχεται	 σε	 57.000,00€	 ανά	 οικονομική	

χρήση,	 για	 τις	 τρείς	 προηγούμενες	 του	 έτους	 του	 διαγωνισμού	 οικονομικές	

χρήσεις.	

Ενότητα	Γ:	Τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	

Το	 κριτήριο	 1β:	 όπου	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 δηλώνει	 τις	 κυριότερες	

παραδόσεις	αγαθών	κατά	την	τελευταία	τριετία	με	μνεία	για	κάθε	υπηρεσία	του	

παραλήπτη,	 είτε	 εμπίπτει	 στο	 δημόσιο	 είτε	 στον	 ιδιωτικό	 τομέα	 και	 κάθε	

αντίστοιχη	σύμβαση	με	αναφορά	αντικειμένου,	προϋπολογισμού	και	διάρκειας	

αυτής.	 Σε	 περίπτωση	 ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας,	 δεν	 απαιτείται	 η	

ελάχιστη	 δραστηριοποίηση	 κάθε	 μέλους,	 αλλά	 μπορεί	 να	 προκύπτει	 από	 την	

δραστηριοποίηση	ενός	και	μόνο	μέλους.	

Το	 κριτήριο	 8:	 όπου	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 δηλώνει	 το	 μέσο	 ετήσιο	

εργατοϋπαλληλικό	δυναμικό	του	κατά	τα	τελευταία	τρία	έτη.	

Το	 κριτήριο	 9:	 όπου	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 δηλώνει	 τα	 μηχανήματα,	 τις	

εγκαταστάσεις	και	τον	τεχνικό	εξοπλισμό	για	την	εκτέλεση	της	σύμβασης.	

9.2.	Υπεύθυνη	δήλωση	της	παρ.	4.	του	άρθρου	8	του	Ν.	1599/1986	(Α΄75),	

όπως	 εκάστοτε	 ισχύει,	 χωρίς	 να	 απαιτείται	 θεώρηση	 του	 γνησίου	 της	

υπογραφής,	στην	οποία	θα	αναφέρεται	επί	ποινή	αποκλεισμού	στην	οποία	

θα	αναφέρονται	επί	ποινή	αποκλεισμού	τα	κατωτέρω:	

Α)	δεν	έχει	αποκλειστεί	από	δημόσιες	συμβάσεις,	σύμφωνα	με	τα	προβλεπόμενα	

στο	αρ.	74	του	ν.	4412/2016.	

Β)	 ότι	 τα	 φωτοαντίγραφα	 που	 κατατίθενται	 στον	 διαγωνισμό,	 αποτελούν	

ακριβή	αντίγραφα	των	πρωτοτύπων.		

9.3.	 Τα	 νομιμοποιητικά	 έγγραφα	 κάθε	 συμμετέχοντος	 και	 ειδικά	 για	 τα	

νομικά	πρόσωπα,	ΦΕΚ	ίδρυσης	και	οι	τροποποιήσεις	του	(για	διαγωνιζομένους	

με	 μορφή	 Α.Ε.&	 Ε.Π.Ε.),	 επικυρωμένο	 αντίγραφο	 ή	 απόσπασμα	 του	

καταστατικού	και	των	εγγράφων	τροποποιήσεών	του	(για	Ο.Ε.,	Ε.Ε.)	καθώς	και	
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ιδιωτικό	συμφωνητικό	σύστασης	ένωσης	ή	κοινοπραξίας.	Τα	φυσικά	πρόσωπα,	

θα	υποβάλλουν	έναρξη	επιτηδεύματος	από	την	αντίστοιχη	Δημόσια	Οικονομική	

Υπηρεσία	 και	 τις	 μεταβολές	 του.	 Τα	 νομιμοποιητικά	 έγγραφα	

εκπροσώπησης	 θα	 συνοδεύονται	 από	 πιστοποιητικό	 περί	 μη	

τροποποίησης,	το	οποίο	θα	έχει	εκδοθεί	το	πολύ	δύο	(2)	μήνες	πριν	από	

τη	 διενέργεια	 του	 διαγωνισμού	 ώστε	 να	 εξασφαλίζεται	 ότι	 δεν	 έχει	

πραγματοποιηθεί	άλλη	μεταβολή	στην	εταιρική	κατάσταση	ύστερα	από	

το	 τελευταίο	 καταστατικό	 ή	 Φ.Ε.Κ.	 που	 έχει	 κατατεθεί.	 Στοιχεία	 και	

έγγραφα	 από	 τα	 οποία	 πρέπει	 να	 προκύπτουν	 ο	 Πρόεδρος	 και	 ο	 Διευθύνων	

Σύμβουλος	 των	 Α.Ε.,	 τα	 πρόσωπα	 που	 έχουν	 δικαίωμα	 να	 δεσμεύουν	 με	 την	

υπογραφή	 τους	 ανάλογα	 το	 Νομικό	 Πρόσωπο	 και	 τα	 έγγραφα	 της	

νομιμοποίησης	αυτών.	Εάν	η	καταστατική	έδρα	είναι	διαφορετική	της	έδρας	της	

κεντρικής	 διοίκησης	 της	 επιχείρησης	 ή	 της	 ένωσης	 εταιρειών,	 αναφέρεται	 κι	

εκείνη	 ξεχωριστά.	 Στην	 περίπτωση	 της	 κοινοπραξίας	 ή	 ένωσης,	 αναφέρεται	

υποχρεωτικά	η	έδρα	καθενός	εκ	των	μελών	της.	

9.4.	 Παραστατικό	 εκπροσώπησης	 αν	 οι	 οικονομικοί	 φορείς	 συμμετέχουν	 με	

αντιπρόσωπό	τους.	

9.5.	 Πρακτικό	 αποφάσεων	 του	 αρμόδιου	 οργάνου	 του	 προσφέροντα	 	 με	 το	

οποίο	εγκρίνεται	η	συμμετοχή	του	στο	διαγωνισμό.	

9.6.	 Οι	 υπεύθυνες	 δηλώσεις	 φέρουν	 ημερομηνία	 εντός	 τριάντα	 (30)	

ημερολογιακών	 ημερών	 προ	 της	 καταληκτικής	 ημερομηνίας	 υποβολής	 των	

προσφορών.	

9.7.1.	 Αν	 ο	 συμμετέχων	 είναι	 φυσικό	 πρόσωπο	 οι	 υπεύθυνες	 δηλώσεις		

υπογράφονται	 	από	το	φυσικό	πρόσωπο,	 	ενώ	αν	 	ο	συμμετέχων	είναι	νομικό	

πρόσωπο	την	υπεύθυνη	δήλωση	υπογράφουν:		

i)	ο	Διαχειριστής,	όταν	πρόκειται	για	Ο.Ε,	Ε.Ε,	Ε.Π.Ε		

ii)	 ο	 Πρόεδρος	 του	 ΔΣ	 και	 ο	 Διευθύνων	 Σύμβουλος,	 όταν	 το	 νομικό	 πρόσωπο	

είναι	ΑΕ	

iii)	O	Πρόεδρος	του	Συνεταιρισμού		
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iv)	οι	Νόμιμοι	Εκπρόσωποί	του,	σε	κάθε	άλλη	περίπτωση	νομικού	προσώπου.		

v)	 Σε	 περίπτωση	 υποβολής	 προσφοράς	 από	 ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας	

καθένας	 από	 τους	 συμμετέχοντες	 στην	 ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας	

οφείλει,	 επί	 ποινή	 αποκλεισμού	 να	προσκομίσει	 αυτοτελώς	 τα	 δικαιολογητικά	

συμμετοχής	και	τις	Υπεύθυνες	Δηλώσεις	που	προβλέπει	η	Διακήρυξη.	

9.7.2.	Το	Τυποποιημένο	Έντυπο	Υπεύθυνης	Δήλωσης	(ΤΕΥΔ)	υπογράφεται	από	

το	φυσικό/-	ά	πρόσωπο/	α,	τα	οποία	είναι	μέλη	του	διοικητικού,	διευθυντικού	ή	

εποπτικού	 οργάνου	 ενός	 οικονομικού	 φορέα	 ή	 έχουν	 εξουσία	 εκπροσώπησης,	

λήψης	 αποφάσεων	 ή	 ελέγχου	 σε	 αυτό,	 σύμφωνα	 με	 το	 ισχύον	 θεσμικό	 και	

κανονιστικό	πλαίσιο	που	 διέπει	 τον	 οικονομικό	φορέα,	 συμπεριλαμβανομένων	

των	 διατάξεων	 περί	 προστασίας	 δεδομένων	 προσωπικού	 χαρακτήρα.	 (Πρβλ.	

Κατευθυντήρια	 Οδηγία	 15	 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)	 Σε	 περίπτωση	 που	 περισσότερα	

πρόσωπα,	σύμφωνα	με	τα	παραπάνω	έχουν	υποχρέωση	υπογραφής	του	ΤΕΥΔ,	

υπογράφουν	στο	Μέρος	VI	Τελικές	δηλώσεις	του	ίδιου	(και	όχι	διαφορετικού	για	

κάθε	υπογράφοντα)	ΤΕΥΔ.	

9.8.	 Τα	 δικαιολογητικά	 συμμετοχής	 υποβάλλονται	 μία	 φορά	 σε	 Πρωτότυπη	

μορφή.	 Δεν	 απαιτείται	 δηλαδή	 να	 υποβληθούν	 εις	 διπλούν	 (πρωτότυπο	 –	

αντίγραφο).	

9.9.	Η	παράλειψη	προσκόμισης	έστω	και	ενός	από	τα	ανωτέρω	δικαιολογητικά	

συμμετοχής	ή	η	προσκόμιση	δικαιολογητικών	που	δεν	πληρούν	τις	απαιτήσεις	

της	 διακήρυξης	 και	 του	 νόμου	 συνεπάγεται	 τον	 υποχρεωτικό	 αποκλεισμό	 του	

ενδιαφερόμενου	από	τον	διαγωνισμό.	

ΑΡΘΡΟ	10	–	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ		

Στον	υποφάκελο	με	την	ένδειξη	«Τεχνική	Προσφορά»	υποβάλλονται	οι	τεχνικές	

προσφορές	που	αφορούν,	υποχρεωτικά	και	επί	ποινή	αποκλεισμού,	και	στις	δύο	

Ομάδες	ειδών	διαβίωσης	και	περιλαμβάνουν	επί	ποινή	αποκλεισμού	τα	κάτωθι	

έγγραφα	 και	 δικαιολογητικά,	 που	 τεκμηριώνουν	 την	 τεχνική	 επάρκεια	 των	

οικονομικών	φορέων:	

10.1.		Νόμιμη	άδεια	λειτουργίας	της	επιχείρησης,	από	την	Αρμόδια	Υπηρεσία	

για	την	αποθήκευση,	διατήρηση,		διακίνηση	τροφίμων	και	ευπαθών	προϊόντων.	
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10.2.	 Άδεια	 ή	 βεβαίωση	 καταλληλότητας	 για	 τα	 μέσα	 μεταφοράς	 της	

επιχείρησης	 από	 τις	 αρμόδιες	 υπηρεσίες	 για	 τα	 είδη	 που	 αναφέρονται	 στη	

Διακήρυξη	και	για	τα	οποία	ο	προσφέρων	συμμετέχει	στον	διαγωνισμό.	

10.3.	Υπεύθυνη	Δήλωση	 του	Ν.	 1599/86,	 χωρίς	 να	απαιτείται	 	 θεώρηση	 του	

γνησίου	 υπογραφής	 του	 προσφέροντος,	 στην	 οποία	 θα	 δηλώνει	 την	

επιχειρηματική	μονάδα	στην	οποία	θα	γίνει	η	παραγωγή	των	αιτούμενων	ειδών	

διατροφής	και	τον	τόπο	εγκατάστασής	της.	Στην	περίπτωση	που	ο	προσφέρων	

δεν	θα	παράγει	 ο	 ίδιος	 τα	αιτούμενα	 είδη	σε	δική	 του	 επιχειρηματική	μονάδα,	

πρέπει	να	δηλώσει	την	επιχειρηματική	μονάδα	στην	οποία	θα	γίνει	η	παραγωγή	

των	 ειδών	 και	 τον	 τόπο	 εγκατάστασής	 της	 και	 να	 επισυνάψει	 και	 υπεύθυνη	

δήλωση	 ότι	 η	 παραγωγή	 των	 προσφερόμενων	 ειδών	 θα	 γίνει	 από	 την	

επιχείρηση	 στην	 οποία	 ανήκει	 ή	 η	 οποία	 εκμεταλλεύεται	 ολικά	 ή	 μερικά	 τη	

μονάδα	παραγωγής	αυτών	και	ότι	ο	νόμιμος	εκπρόσωπος	της	επιχείρησης	αυτής	

έχει	 αποδεχθεί	 έναντι	 του	 την	 εκτέλεση	 της	 συγκεκριμένης	 προμήθειας,	 σε	

περίπτωση	κατακύρωσης	στον	προμηθευτή	υπέρ	του	οποίου	έγινε	η	αποδοχή.	

10.4.	Πιστοποιητικό	 εν	 ισχύ	από	διαπιστευμένο	φορέα	πιστοποίησης,	που	να	

βεβαιώνει	 ότι	 ο	 προμηθευτής	 εφαρμόζει	 στην	 επιχείρησή	 του	 Σύστημα	

Διαχείρισης		Ασφάλειας	των	Τροφίμων		κατά	το	διεθνές	πρότυπο	ΕΛΟΤ	EN	ISO	

22000:2005	ή	άλλο	 ισοδύναμο	του.	 	 Στην	 	περίπτωση	που	ο	προμηθευτής	δεν	

παράγει	 και	 δεν	 αποθηκεύει	 ο	 ίδιος	 στην	 επιχείρησή	 του	 προς	 διακίνηση	 τα	

ζητούμενα	είδη,	τότε	θα	πρέπει	να	διαθέτει	σύστημα	διαχείρισης	της	ασφάλειας	

των	τροφίμων	ο	παραγωγός	ή	η	επιχείρηση	από	την	οποία	θα	προμηθεύεται	τα	

διακινούμενα	είδη.	

10.5.	Υπεύθυνη	Δήλωση	του	Ν.	1599/86,	χωρίς	να	απαιτείται	θεώρηση	του	

γνησίου	 της	 υπογραφής,	 με	 την	 οποία	 ο	 προσφέρων	 δηλώνει	 ότι	 τα	

προσφερόμενα	 είδη	 διαβίωσης	 πληρούν	 τις	 προδιαγραφές	 ποιότητας	 και	

συσκευασίας	του	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	Α’	της	παρούσας.	

10.6.	 Οι	 υπεύθυνες	 δηλώσεις	 φέρουν	 ημερομηνία	 εντός	 τριάντα	 (30)	

ημερολογιακών	 ημερών	 προ	 της	 καταληκτικής	 ημερομηνίας	 υποβολής	 των	

προσφορών.	
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10.7.	 Αν	 ο	 συμμετέχων	 είναι	 φυσικό	 πρόσωπο	 οι	 υπεύθυνες	 δηλώσεις		

υπογράφονται	 	από	το	φυσικό	πρόσωπο,	 	ενώ	αν	 	ο	συμμετέχων	είναι	νομικό	

πρόσωπο	την	ανωτέρω	υπεύθυνη	δήλωση	υπογράφουν:			

i)	ο	Διαχειριστής,	όταν	πρόκειται	για	Ο.Ε,	Ε.Ε,	Ε.Π.Ε		

ii)	 ο	 Πρόεδρος	 του	 ΔΣ	 και	 ο	 Διευθύνων	 Σύμβουλος,	 όταν	 το	 νομικό	 πρόσωπο	

είναι	ΑΕ	

iii)	O	Πρόεδρος	του	Συνεταιρισμού		

iv)	οι	Νόμιμοι	Εκπρόσωποί	του,	σε	κάθε	άλλη	περίπτωση	νομικού	προσώπου.		

v)	 Σε	 περίπτωση	 υποβολής	 προσφοράς	 από	 ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας	

καθένας	 από	 τους	 συμμετέχοντες	 στην	 ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας	

οφείλει,	 επί	 ποινή	 αποκλεισμού	 να	προσκομίσει	 αυτοτελώς	 τα	 δικαιολογητικά	

συμμετοχής	και	τις	Υπεύθυνες	Δηλώσεις	που	προβλέπει	η	Διακήρυξη.	

10.8.	 Τα	 δικαιολογητικά	 τεχνικής	 προσφοράς	 υποβάλλονται	 μία	 φορά	 σε	

Πρωτότυπη	 μορφή.	 Δεν	 απαιτείται	 δηλαδή	 να	 υποβληθούν	 εις	 διπλούν	

(πρωτότυπο	–	αντίγραφο).	

10.9.	Η	 παράλειψη	 υποβολής	 /	 προσκόμισης	 έστω	 και	 ενός	 από	 τα	 ανωτέρω	

δικαιολογητικά	 τεχνικής	 προσφοράς	 ή	 η	 υποβολή	 /	 προσκόμιση	

δικαιολογητικών	που	δεν	πληρούν	τις	απαιτήσεις	της	διακήρυξης	και	του	νόμου	

συνεπάγεται	 τον	 υποχρεωτικό	 αποκλεισμό	 του	 ενδιαφερόμενου	 από	 τον	

διαγωνισμό.	

ΑΡΘΡΟ	11.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	

11.1.	 Σε	 χωριστό	 σφραγισμένο	 υποφάκελο	 με	 την	 ένδειξη	 «Οικονομική	

Προσφορά»	υποβάλλονται	επί	ποινή	απορρίψεως,	οι	οικονομικές	προσφορές	

οι	οποίες	αφορούν	είτε	και	στις	δύο	Ομάδες	ειδών	διατροφής	(δύο	υποφάκελοι)	

είτε	 σε	 μία	 (ένας	 υποφάκελος)	 μόνο	 εξ	 αυτών	 και	 πάντως	 για	 το	 σύνολο	 των	

ειδών	που	περιλαμβάνει	κάθε	Ομάδα.		

11.2.	Η	 οικονομική	 προσφορά	 πρέπει	 να	 περιέχει	 υποχρεωτικά	 και	 επί	 ποινή	

αποκλεισμού	 τον	 πίνακα	 του	 Παραρτήματος	 Γ’	 –	 Υπόδειγμα	 Οικονομικής	
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Προσφοράς,	 της	 παρούσας	 διακήρυξης,	 συμπληρωμένο	 ευκρινώς	 με	 όσα	

ζητούνται	στον	πίνακα.	

11.3.	Δεν	θα	λαμβάνεται	υπ’	όψιν	προσφορά	η	οποία	θα	δίνεται,	για	μέρος	των	

ποσοτήτων	ή	μέρος	των	προμηθευόμενων	ειδών	ανά	Ομάδα	προϊόντων.	

11.4.	 	 Η	 προσφερόμενη	 τιμή	 ανά	 μονάδα	 για	 κάθε	 είδος	 χωριστά	 για	 τα	

προϊόντα	 της	 Ομάδας	 Β’	 καθώς	 επίσης	 και	 η	 συνολική	 οικονομική	 προσφορά	

του	συμμετέχοντος,	δίνεται	σε	ΕΥΡΩ.		

11.5.	 Προσφορά	 που	 δίνει	 τιμή	 σε	 συνάλλαγμα	 ή	 με	 ρήτρα	 συναλλάγματος	

απορρίπτεται	ως	απαράδεκτη.	

11.6.1.	Για	 το	προϊόν	 της	Ομάδας	Α’	 η	 προσφερόμενη	 έκπτωση	στη	 νόμιμα	

διαμορφούμενη	κάθε	φορά	μέση	τιμή	λιανικής	πώλησης	του	είδους	την	ημέρα	

παράδοσής	 του	 όπως	 αυτή	 προκύπτει	 από	 το	 εκάστοτε	 εκδιδόμενο	 δελτίο	

πιστοποίησης	 τιμών	 της	 Διεύθυνσης	 Ανάπτυξης	 της	 Περιφέρειας	 Αττικής	 και	

που	αντιστοιχεί	στην	ποιότητα	και	σε	κάθε	άλλο	χαρακτηριστικό	του	γνώρισμα,	

είναι	 σταθερή	 και	 αμετάβλητη	 και	 ισχύει	 για	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	προμήθειας	

και	της	χρονικής	παράτασης	που	τυχόν	ζητηθεί	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή	και	

δεν	υπόκειται	για	κανένα	λόγο	σε	αναθεώρηση.		

11.6.2.	Για	τα	προϊόντα	της	Ομάδας	Β’	η	προσφερόμενη	τιμή	του	αναδόχου	

είναι	 σταθερή	 και	 αμετάβλητη	 και	 ισχύει	 για	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	προμήθειας	

και	της	χρονικής	παράτασης	που	τυχόν	ζητηθεί	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή	και	

δεν	υπόκειται	για	κανένα	λόγο	σε	αναθεώρηση.	

11.6.3.	 Αποκλείεται	 αναθεώρηση	 των	 τιμών	 προσφοράς	 και	 οποιαδήποτε	

αξίωση	 του	προμηθευτή	πέραν	 του	αντιτίμου	 των	 ειδών	που	θα	προμηθεύσει	

βάσει	των	τιμών	ή	του	ποσοστού	έκπτωσης	της	προσφοράς	του.	

11.7	Σε	περίπτωση	υποβολής	ασυνήθιστα	χαμηλής	προσφοράς,	ο	προμηθευτής	

οφείλει	 να	 παράσχει	 γραπτώς	 στην	 Επιτροπή	 Διενέργειας	 Διαγωνισμού	 τις	

διευκρινίσεις	που	θα	ζητηθούν	από	αυτή,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	

88	του		ν.	4412/2016.	
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11.8.	Στην	προσφερόμενη	τιμή	ή	στο	ποσοστό		έκπτωσης	περιλαμβάνονται	όλες	

οι	 τυχόν	 επιβαρύνσεις,	 εκτός	Φ.Π.Α.,	 όπως	π.χ.	 έξοδα	συσκευασίας,	μεταφοράς	

διανομής,	 πάσης	 φύσεως	 αμοιβές	 προσωπικού	 του	 Αναδόχου,				

	και	 εν	 γένει	 ό,τι	 απαιτείται	 	 για	 παράδοση	 στον	 τόπο	 και	 χρόνο	 που	

προβλέπεται	στη	διακήρυξη.			

11.9.	 Στην	 οικονομική	 του	 προσφορά	 ο	 υποψήφιος	 ανάδοχος	 θα	 πρέπει	 να	

αναφέρει	 το	χρόνο	 ισχύος	της	προσφοράς	 του,	 ο	 οποίος	 θα	πρέπει	 να	 είναι	

σύμφωνος	 με	 όσα	 αναφέρονται	 στην	 παρούσα	 διακήρυξη	 (6	 μήνες	 από	 την	

ημερομηνία	διενέργειας	του	διαγωνισμού).	Σε	περίπτωση	που	η	προσφορά	του	

υποψηφίου	αναδόχου	έχει	 χρονική	διάρκεια	μικρότερη	της	 ζητούμενης	από	τη	

διακήρυξη,	η	προσφορά	θα	απορρίπτεται	ως	απαράδεκτη.	

ΑΡΘΡΟ	12	–	ΕΓΓΥΗΣΗ	ΚΑΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		

12.1.	Οι	εγγυήσεις	εκδίδονται	υπέρ	της	«Αποστολής»	από	πιστωτικά	 ιδρύματα	

που	 λειτουργούν	 νόμιμα	 στα	 κράτη	 μέλη	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 ή	 του	

Ευρωπαϊκού	Οικονομικού	Χώρου,	ή	στα	κράτη-μέρη	της	Συμφωνίας	Δημοσίων	

Συμβάσεων	 του	 Παγκοσμίου	 Οργανισμού	 Εμπορίου,	 που	 κυρώθηκε	 με	 το	 ν.	

2513/1997	 (Α'	 139)	 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.	

12.2.	 Τα	αντίστοιχα	 έγγραφα	των	 εγγυήσεων,	αν	δεν	 είναι	 διατυπωμένα	στην	

ελληνική,	θα	συνοδεύονται	από	επίσημη	μετάφραση	στην	Ελληνική	γλώσσα.	

12.3.	 Δεν	 επιτρέπεται	 η	 κατάθεση	 εγγυήσεων	 που	 έχουν	 εκδοθεί	 σε	

συνάλλαγμα.	

12.4.	 Με	 την	 εγγυητική	 επιστολή,	 που	 αποτελεί	 αυτοτελή	 σύμβαση,	 το	

πιστωτικό	 ίδρυμα	αναλαμβάνει	την	υποχρέωση	να	καταβάλει	το	αναφερόμενο	

ποσό	με	μόνη	τη	δήλωση	εκείνου	προς	τον	οποίο	απευθύνεται,	χωρίς	να	μπορεί	

να	 ερευνά,	 ούτε	 αν	 πράγματι	 υπάρχει	 ή	 αν	 είναι	 νόμιμη	 η	 απαίτηση	 (κύρια	

οφειλή).	
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12.5.	 Στην	 περίπτωση	 ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης,	 οι	 εγγυήσεις	

εκδίδονται	 υπέρ	 όλων	 των	 μελών	 της	 ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης	 και	

περιλαμβάνουν	 τον	 όρο,	 ότι	 η	 εγγύηση	 καλύπτει	 τις	 υποχρεώσεις	 όλων	 των	

μελών	της	ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης.	

12.6.	 Ο	 ανάδοχος	 στον	 οποίο	 θα	 κατακυρωθεί	 ο	 διαγωνισμός	 είναι	

υποχρεωμένος	πριν	από	την	υπογραφή	της	σύμβασης,	να	καταθέσει	εγγυητική	

επιστολή	 καλής	 εκτέλεσης	 των	 όρων	 της	 σύμβασης,	 το	 ύψος	 της	 οποίας	

αντιστοιχεί	σε	5%	επί	της	αξίας	της	σύμβασης	χωρίς	ΦΠΑ.	και	σύμφωνα	με	το	

μέρος	του	διαγωνισμού	που	αυτή	αφορά	(Ομάδα	Α’	ή	Ομάδα	Β’).	Σε	περίπτωση	

που	 αναδειχθεί	 ανάδοχος	 ο	 ίδιος	 προσφέρων	 και	 στις	 δύο	 Ομάδες	 προϊόντων	

διατροφής	 του	 διαγωνισμού,	 οφείλει	 να	 καταθέσει	 δύο	 ξεχωριστές	 εγγυητικές	

επιστολές.		

12.6.1.	 Ο	 χρόνος	 ισχύος	 της	 εγγύησης	 καλής	 εκτέλεσης	 πρέπει	 να	 είναι	 πλέον	

τριών	(3)	μηνών		του	χρόνου	διάρκειας	της	σύμβασης.	

12.6.2.	 Η	 εγγύηση	 καλής	 εκτέλεσης	 συντάσσεται	 σύμφωνα	 με	 το	 συνημμένο	

στην	παρούσα	υπόδειγμα	(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ’),	 το	οποίο	αποτελεί	αναπόσπαστο	

μέρος	αυτής).	

12.6.3.	 Η	 εγγύηση	 καλής	 εκτέλεσης	 καταπίπτει	 στην	 περίπτωση	 παράβασης	

των	όρων	της	σύμβασης	(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ε),	όπως	αυτή	ειδικότερα	ορίζει.		

ΑΡΘΡΟ	13	-	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	ΚΑΙ	ΥΠΟΒΟΛΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	

13.1.	 Οι	 υποψήφιοι	 ανάδοχοι	 θα	 πρέπει	 να	 υποβάλλουν	 τις	 προσφορές	 τους,		

στο	πρωτόκολλο	της	«Αποστολής»	στην	οδό	Ήρας	αρ.	8&	Δέσπως	Σέχου	αρ.	37,	

Ν.	Κόσμος	(πλ.	Κυνοσάργους),	Αττική,	στον	τρίτο	όροφο	του	κτιρίου,	μέχρι	την	

05/04/2017,	ημέρα	Δευτέρα	και	ώρα	15:00	μ.μ..	

13.2.	 Οι	 ενδιαφερόμενοι	 υποβάλλουν	 την	 προσφορά	 τους	 είτε	 καταθέτοντάς	

την	αυτοπροσώπως	ή	με	ειδικά	προς	τούτο	εξουσιοδοτημένο	εκπρόσωπό	τους.		

Προσφορές	που	θα	κατατεθούν	μετά	 την	παραπάνω	ημερομηνία	και	ώρα,	 δεν	

αποσφραγίζονται	 αλλά	 επιστρέφονται	 ως	 εκπρόθεσμες	 στους	 προσφέροντες.		

Επιτρέπεται	ταχυδρομική	αποστολή	της	προσφοράς.	Η	ταχυδρομική	αποστολή	

της	 προσφοράς	 γίνεται	 αποδεκτή,	 εφόσον	 φτάσει	 και	 λάβει	 αριθμό	
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πρωτοκόλλου	 από	 την	 «Αποστολή»	 μέχρι	 την	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 που	 η	

παρούσα	 διακήρυξη	 ορίζει.	 Στις	 περιπτώσεις	 που	 οι	 υποβαλλόμενες	 ή	 οι	

ταχυδρομικά	 αποστελλόμενες	 προσφορές	 δεν	 τηρούν	 τα	 οριζόμενα	 των	

προηγούμενων	 διατάξεων	 δεν	 λαμβάνονται	 υπόψη.	 Η	 Αναθέτουσα	 Αρχή	

ουδεμία	ευθύνη	φέρει	για	τη	μη	εμπρόθεσμη	παραλαβή	της	προσφοράς	ή	για	το	

περιεχόμενο	των	φακέλων	που	τη	συνοδεύουν.	

13.3.	 Οι	προσφορές	 και	 τα	περιλαμβανόμενα	σε	αυτές	στοιχεία	συντάσσονται	

στην	 ελληνική	 γλώσσα	 ή	 συνοδεύονται	 από	 επίσημη	 μετάφρασή	 τους	 στην	

ελληνική	 γλώσσα.	 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).	

13.4	 Ειδικότερα,	 όλα	 τα	 δημόσια	 έγγραφα	 που	 αφορούν	 αλλοδαπούς	

οικονομικούς	 φορείς	 και	 που	 θα	 κατατεθούν	 από	 τους	 προσφέροντες	 στην	

παρούσα	 διαδικασία,	 θα	 είναι	 νόμιμα	 επικυρωμένα,	 και	 η	 μετάφραση	 των	 εν	

λόγω	εγγράφων	μπορεί	να	γίνει	είτε	από	τη	μεταφραστική	υπηρεσία	του	ΥΠ.ΕΞ.,	

είτε	από	το	αρμόδιο	προξενείο,	είτε	από	δικηγόρο	κατά	την	έννοια	των	άρθρων	

454	 του	 Κ.Πολ.Δ.	 και	 53	 του	 Κώδικα	 περί	 Δικηγόρων,	 είτε	 από	 ορκωτό	

μεταφραστή	 της	 χώρας	 προέλευσης,	 αν	 υφίσταται	 στη	 χώρα	 αυτή	 τέτοια	

υπηρεσία.	

13.5.	Επιτρέπεται	αντίστοιχα	η	κατάθεση	οιουδήποτε	δημόσιου	εγγράφου	και	

δικαιολογητικού	που	αφορά	αλλοδαπή	Επιχείρηση	με	τη	μορφή	επικυρωμένης	

φωτοτυπίας	 προερχόμενης	 είτε	 από	 το	 νόμιμο	 επικυρωμένο	 έγγραφο	 από	 το	

αρμόδιο	 Προξενείο	 της	 χώρας	 του	 προσφέροντος,	 είτε	 από	 το	 πρωτότυπο	

έγγραφο	με	την	σφραγίδα	 ‘’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.	

13.6.	 Απαγορεύεται	 η	 χρήση	 αυτοκόλλητων	 φακέλων	 που	 είναι	 δυνατόν	 να	

αποσφραγιστούν	και	να	επανασφραγιστούν	χωρίς	να	αφήσουν	ίχνη.		

13.7.	 Οι	 απαντήσεις	 σε	 όλα	 τα	 ερωτήματα	 της	 διακήρυξης	 πρέπει	 να	 είναι	

σαφείς.	 Δεν	 επιτρέπονται	 ασαφείς	 απαντήσεις	 της	 μορφής	 “ελήφθη	 υπόψη”,	
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συμφωνούμε	και	αποδεχόμεθα,	κ.τ.λ.	Παραπομπές	σε	τεχνικά	έντυπα	ή	εκδόσεις	

των	 κατασκευαστικών	 οίκων	 επιτρέπονται,	 εφόσον	 προσαρτώνται	 στην	

προσφορά	 και	 εφόσον	 δίνεται	 ο	 συγκεκριμένος	 αριθμός	 παραγράφου	 και	

σελίδας.	 Κατά	 την	 κρίση	 της	 Επιτροπής	 Διενέργειας	 Διαγωνισμού	 και	

Αξιολόγησης,	προσφορά	με	γενικές	και	ασαφείς	απαντήσεις	θα	αποκλείεται	από	

περαιτέρω	αξιολόγηση.	

13.8.	Ο	προσφέρων	 υποχρεούται	 να	 συμπληρώσει	 ο	 ίδιος,	 πέρα	 από	 τις	 κατά	

παράγραφο	 απαντήσεις,	 και	 τους	 σχετικούς	 συνοδευτικούς	 πίνακες	 και	

παραρτήματα	της	διακήρυξης,	σύμφωνα	με	τις	κατά	περίπτωση	οδηγίες.	

13.9.	Προσφορά	αόριστη,	ανεπίδεκτη	εκτίμησης	ή	με	αίρεση	ή	μη	σύμφωνη	με	

ουσιώδεις	 όρους	 της	 διακήρυξης	 αυτής,	 ή	 εκτός	 της	 προϋπολογισθείσας	

δαπάνης,	 ή	 ελλιπής,	 ή	 όταν	 αυτή	 έχει	 ξύσματα,	 διαγραφές	 ή	 προσθήκες,	 θα	

απορρίπτεται	 ως	 απαράδεκτη.	 Οι	 προσφορές	 πρέπει	 να	 είναι	

δακτυλογραφημένες	.		

13.10.	Σε	περίπτωση	που	στο	περιεχόμενο	των	προσφορών	χρησιμοποιούνται	

συντομογραφίες	 (abbreviations),	 για	 τη	 δήλωση	 τεχνικών	 ή	 άλλων	 εννοιών,	

είναι	υποχρεωτικό	για	τους	προσφέροντες	να	αναφέρουν	σε	 ιδιαίτερο	πίνακα,	

συνοδευτικό	 των	 προσφορών,	 τις	 συντομογραφίες	 αυτές	 με	 την	 εξήγηση	 της	

έννοιάς	τους.	

13.11.	Επισημαίνεται	ότι:	

• Αντιπροσφορές	και	εναλλακτικές	προσφορές	δεν	γίνονται	δεκτές.	

Επίσης,	 απορρίπτονται	 ως	 απαράδεκτες	 προσφορές	 που	 θέτουν	

οποιονδήποτε	 όρο	 αναπροσαρμογής.	 Επιπλέον	 εφόσον	 από	 την	

προσφορά	 δεν	 προκύπτει	 με	 σαφήνεια	 η	 προσφερόμενη	 τιμή	 για	

την	 Ομάδα	 Β’	 	 ή	 το	 	 ποσοστό	 έκπτωσης	 για	 την	 Ομάδα	 Α’	 	 που	

προσφέρει	ο	μετέχων	στον	διαγωνισμό,	η	προσφορά	απορρίπτεται	

ως	 απαράδεκτη	 με	 απόφαση	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	

Αναθέτουσας	ύστερα	από	εισήγηση	της	αρμόδιας	επιτροπής.	

• Κάθε	 προσφέρων	 μπορεί	 να	 υποβάλλει	 προσφορά	 μόνος	 ή	

συμμετέχοντας	σε	μόνο	ένα	σχήμα.	



24	
 

• Η	συμμετοχή	μιας	επιχείρησης	στο	διαγωνισμό	σε	περισσότερες	από	μία	

υποβαλλόμενες	προσφορές	διαγωνιζομένων	αποτελεί	λόγο	αποκλεισμού	

όλων	των	υποβαλλόμενων	προσφορών	στις	οποίες	συμμετέχει.	

• Μετά	 την	 υποβολή	 των	 προσφορών,	 η	 Επιτροπή	 του	 Διαγωνισμού	

δικαιούται	 να	 ζητήσει	 εγγράφως	 διευκρινήσεις	 από	 τους	

διαγωνιζόμενους	 για	 κάποιες	 από	 τις	 προσφορές.	 Οι	 ανωτέρω	

διευκρινήσεις	 λαμβάνονται	 υπόψη	 για	 τα	 σημεία	 για	 τα	 οποία	

υποβλήθηκε	 σχετικό	 αίτημα	 από	 την	 αρμόδια	 επιτροπή.	 Σε	 περίπτωση	

υποβολής	με	την	προσφορά	στοιχείων	και	πληροφοριών	που	εμπίπτουν	

στη	 σφαίρα	 του	 εμπορικού	 απορρήτου,	 τότε	 ο	 προσφέρων	 οφείλει	 να	

σημειώνει	 με	 χρήση	 του	 σχετικού	 πεδίου	 του	 συστήματος	 τα	 στοιχεία	

αυτά.	

13.12.	 Οι	 προσφορές	 κατατίθενται	 σε	 ένα	 ενιαίο	 σφραγισμένο	 φάκελο	
προσφοράς	που	θα	πρέπει	να	φέρει	τις	ενδείξεις:	

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΤΟΥ	ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»		

(επωνυμία,	διεύθυνση,	α.φ.μ.	ο	αριθμός	τηλεφώνου,	 τηλεομοιοτυπίας	 (fax)	και	η	
ηλεκτρονική	 του	 διεύθυνση	 (email	 Σε	 περίπτωση	 Ένωσης	 οικονομικών	 φορέων	
πρέπει	 να	αναγράφονται	 τα	πλήρη	στοιχεία	όλων	των	μελών	της,	 καθώς	και	 τα	
στοιχεία	του	εκπροσώπου	τους)	

ΦΑΚΕΛΟΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ	(ΠΡΟΧΕΙΡΟ)	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	

«Προμήθεια	 ειδών	 διαβίωσης	 για	 τους	 είκοσι	 (20),	 ενοίκους	 της	
“Ολοκληρωμένης	Μονάδας	Αντιμετώπισης	Νόσου	Alzheimer	και	Συναφών	
Παθήσεων”	που	 εδρεύει	 στο	Χαλάνδρι	Αττικής,	 επί	 της	 οδού	Αφροδίτης	
αρ.	1	&	Ηρώδου	Αττικού	και	λειτουργεί	υπό	την	ευθύνη		της		Αστικής	Μη	
Κερδοσκοπικής	Εταιρείας	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ».	

Προσφορά	για	την/τις	Ομάδα/ες	………………		

Αρ.	Διακήρυξης:	002/2017	

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ	ΑΡΧΗ:	Αστική	Μη	Κερδοσκοπική	Εταιρεία	«Αποστολή»,		

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	 ΕΩΣ	 05/04/2017,	 ημέρα	 Δευτέρα	
και	ώρα	15:00	μ.μ.	και	ο	οποίος	 	περιέχει	τους	εξής	τρεις	 (3)	 	 ξεχωριστούς	και	
σφραγισμένους		υποφακέλους,	επί	ποινή	αποκλεισμού,		με	τις	κάτωθι	ενδείξεις:	
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13.12.1.«Δικαιολογητικά	Συμμετοχής»	 	ο	οποίος	περιέχει	τα	νομιμοποιητικά	

στοιχεία	 και	 άλλα	 απαραίτητα	 δικαιολογητικά,	 τα	 οποία	 περιγράφονται	

αναλυτικά	στο	άρθρο	9	της	παρούσας	Διακήρυξης,	επί	ποινή	απόρριψης			

	13.12.2.	 «Τεχνική	 Προσφορά»,	 ο	 οποίος	 περιέχει	 	 τα	 απαραίτητα	 	 σχετικά	

έγγραφα	τα	οποία	περιγράφονται	αναλυτικά	στο	άρθρο	10	της	παρούσας		επί	

ποινή	απόρριψης.	

13.12.3.	 «Οικονομική	 Προσφορά	 για	 την/	 τις	 Ομάδα/ες»	 	 ο	 οποίος	 	 θα	

περιλαμβάνει	τον	Πίνακα	του	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	Γ’		της	παρούσας	Διακήρυξης.	

13.12.4.	 Οι	 Ενώσεις,	 που	 υποβάλλουν	 προσφορά,	 υποβάλλουν	 όλα	 τα	 κατά	

περίπτωση	δικαιολογητικά	για	κάθε	συμμετέχοντα	στην	ένωση.	

ΑΡΘΡΟ	14.	ΓΛΩΣΣΑ	

14.1.	Επίσημη	γλώσσα	της	διαδικασίας	είναι	η	ελληνική	γλώσσα.	Κάθε	έγγραφο	

ή	απόφαση	τα	οποία	θα	εκδίδονται	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή	θα	συντάσσεται	

στην	ελληνική	γλώσσα.	

14.2.	 Κάθε	 συνεννόηση	 μεταξύ	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	 και	 των	

ενδιαφερομένων,	 των	 διαγωνιζομένων	 και	 του	 Προμηθευτή/Αναδόχου,	 καθώς	

και	κάθε	ένσταση	ή	υπόμνημα	των	εν	λόγω	προσώπων	που	απευθύνονται	στην	

Αναθέτουσα	Αρχή	θα	υποβάλλονται	στην	ελληνική	γλώσσα.	

ΑΡΘΡΟ	15.	ΙΣΧΥΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	

15.1.	Οι	υποβαλλόμενες	προσφορές	 ισχύουν	και	δεσμεύουν	τους	οικονομικούς	

φορείς	 για	 διάστημα	 	 έξι	 (6)	 	 μηνών	 από	 την	 επόμενη	 της	 διενέργειας	 του	

διαγωνισμού.	 Προσφορά	 η	 οποία	 ορίζει	 χρόνο	 ισχύος	 μικρότερο	 από	 τον	

ανωτέρω	προβλεπόμενο	απορρίπτεται.	

15.2.	 Μετά	 τη	 λήξη	 και	 του	 παραπάνω	 ανώτατου	 ορίου	 χρόνου	 παράτασης	

ισχύος	 της	 προσφοράς,	 τα	 αποτελέσματα	 της	 διαδικασίας	 ανάθεσης	

ματαιώνονται,	 εκτός	 αν	 η	 αναθέτουσα	 αρχή	 κρίνει,	 κατά	 περίπτωση,	

αιτιολογημένα,	 ότι	 η	 συνέχιση	 της	 διαδικασίας	 εξυπηρετεί	 το	 δημόσιο	

συμφέρον,	 οπότε	 οι	 οικονομικοί	 φορείς	 που	 συμμετέχουν	 στη	 διαδικασία	

μπορούν	 να	 επιλέξουν	 είτε	 να	 παρατείνουν	 την	 προσφορά	 και	 την	 εγγύηση	

συμμετοχής	 τους,	 εφόσον	 τους	 ζητηθεί	 πριν	 την	 πάροδο	 του	 ανωτέρω	
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ανώτατου	 ορίου	 παράτασης	 της	 προσφοράς	 τους	 είτε	 όχι.	 Στην	 τελευταία	

περίπτωση,	η	διαδικασία	συνεχίζεται	με	όσους	παρέτειναν	τις	προσφορές	τους	

και	αποκλείονται	οι	λοιποί	οικονομικοί	φορείς.	

ΑΡΘΡΟ	16	-	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

16.1.	 Η	 διενέργεια	 του	 διαγωνισμού,	 η	 αποσφράγιση	 και	 η	 αξιολόγηση	 	 των	

προσφορών	 (δικαιολογητικών	 συμμετοχής,	 των	 τεχνικών	 και	 οικονομικών	

προσφορών)	θα	γίνει	από	την		αρμόδια	τριμελή		επιτροπή,	η	οποία	ορίστηκε	με	

την	από	17/03/2017	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Αναθέτουσας,	

στις	 05/04/2017,	 ημέρα	 Δευτέρα	 και	 ώρα	 15:30	 μ.μ.	 στην	 έδρα	 της	

«Αποστολής»	 (Ήρας	 8	 &	 Δέσπως	 Σέχου	 37,	 Ν.	 Κόσμος,	 Τ.Κ.	 11743,	 Αθήνα)	

δημόσια	 και	 σε	 μία	 συνεδρίαση,	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 117	 παρ.	 4	 του	 ν.	

4412/2016,	 παρουσία	 των	 προσφερόντων	 ή	 των	 νομίμως	 εξουσιοδοτημένων	

εκπροσώπων	τους.		

16.2. Όσοι	από	τους	προσφέροντες	και	υποψήφιους	προμηθευτές	το	επιθυμούν,	

μπορούν	να	πληροφορηθούν	το	περιεχόμενο	των	άλλων	προσφορών	κατά	την	

ημέρα	διενέργειας	του	Διαγωνισμού	έως	και	την	επόμενη	εργάσιμη	ημέρα	από	

την	 ημερομηνία	 διενέργειας.	 Η	 εξέταση	 των	 προσφορών	 θα	 γίνει	 χωρίς	

απομάκρυνσή	τους	από	το	χώρο	διενέργειας	του	διαγωνισμού.	

16.3.	 Η	 Επιτροπή	 διενέργειας	 και	 αξιολόγησης	 του	 διαγωνισμού,	 σε	 επόμενη	

κλειστή	 συνεδρίαση,	 την	 ίδια	 ή	 σε	 διαφορετική	 μέρα,	 προβαίνει	 στην	

καταχώριση,	αξιολόγηση	των	ανωτέρω	στοιχείων	των	προσφορών,		ελέγχει	την	

πληρότητα	 και	 την	 ορθότητα	 των	 δικαιολογητικών,	 	 ως	 προς	 τους	 όρους	 της	

Διακήρυξης,	τις	οικονομικές	προσφορές	 	των	συμμετεχόντων	και	προτείνει	την	

κατακύρωση	σε	συγκεκριμένο	προσφέροντα	(προσωρινό	ανάδοχο).	

Το	 αποτέλεσμα	 του	 ανωτέρω	 σταδίου	 επικυρώνεται	 με	 απόφαση	 του	

Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	 Αναθέτουσας,	 η	 οποία	 κοινοποιείται	 σε	 κάθε	

προσφέροντα	με	κάθε	πρόσφορο	τρόπο,	όπως	με	τηλεομοιοτυπία,	ηλεκτρονικό	

ταχυδρομείο	κ.λπ.),	επί	αποδείξει.		

Κατά	 	 της	 ανωτέρω	 απόφασης	 χωρεί	 ένσταση	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 21	 της	

παρούσας.	
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Ταυτοχρόνως	 	 το	Διοικητικό	Συμβούλιο	 της	Αναθέτουσας	ή	 όργανο	στο	οποίο	

έχει	 εκχωρήσει	 αρμοδιότητες,	 καλεί	 με	 σχετική	 έγγραφη	 πρόσκληση	 τον	

προσωρινό	 ανάδοχο	 να	 υποβάλει	 εντός	 προθεσμίας,	 δέκα	 (10)	 ημερών	 σε	

σφραγισμένο	φάκελο	τα	δικαιολογητικά	κατακύρωσης	που	περιγράφονται	στο	

άρθρο	18.	

16.3.	 Σημειώνεται	ότι	 	η	υποβολή	μόνο	μίας	προσφοράς	δεν	αποτελεί	κώλυμα	

για	 τη	 συνέχιση	 της	 διαδικασίας	 του	 διαγωνισμού	 και	 την	 ανάθεση	 της	

σύμβασης.	

ΑΡΘΡΟ	17	-	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ	ΜΕΙΟΔΟΤΗ	-	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	

17.1.	Η	κατακύρωση	γίνεται	στον	προμηθευτή	με	τη		χαμηλότερη	προσφορά	εκ	

των	 προμηθευτών	 των	 οποίων	 οι	 προσφορές	 έχουν	 κριθεί	 ως	 αποδεκτές	 με	

βάση	τις	τεχνικές	προδιαγραφές	και	τους	όρους	της	διακήρυξης.	

Αναλυτικότερα	μειοδότης	ανακηρύσσεται	ο	προσφέρων	με:	

Α)	Το	μεγαλύτερο	ποσοστό	έκπτωσης	επί	του	συνόλου	της	Ομάδας	Α΄	επί	

τοις	 εκατό	 (%)	 	 στη	 νόμιμα	 διαμορφούμενη	 κάθε	 φορά	 μέση	 τιμή	 λιανικής	

πώλησης	 του	 είδους	 την	 ημέρα	 παράδοσης,	 όπως	 αυτή	 προκύπτει	 από	 το	

εκάστοτε	εκδιδόμενο	δελτίο	πιστοποίησης	τιμών	της	Διεύθυνσης	Ανάπτυξης	της		

Περιφέρειας		Αττικής.	

Β)	 Τη	 χαμηλότερη	 τιμή	 στην	 συνολική	 αξία-	 τελική	 καθαρή	 αξία	 των	

ειδών	 διαβίωσης	 της	 Ομάδας	 Β’	 (επί	 της	 συνολικής	 προϋπολογισθείσας	

δαπάνης)	και	όχι	με	βάση	τις	επιμέρους	τιμές	των	προϊόντων.			

17.2.	 Ισότιμες	 θεωρούνται	 οι	 προσφορές	 με	 την	 αυτή	 ακριβώς	 τιμή	 και	 που	

είναι	 σύμφωνες	 με	 τους	 όρους	 και	 τις	 τεχνικές	 προδιαγραφές	 της	 διακήρυξης	

και	 της	 πρόσκλησης.	 Σε	 περίπτωση	 ύπαρξης	 ισότιμων	 με	 βάση	 τις	 τεχνικές	

προδιαγραφές	 και	 τους	 λοιπούς	 όρους	 της	 διακήρυξης,	 οικονομικών	

προσφορών	 η	 κατακύρωση	 γίνεται	 με	 κλήρωση	 μεταξύ	 των	 οικονομικών	

φορέων	 που	 υπέβαλαν	 ισότιμες	 προσφορές.	 Η	 κλήρωση	 γίνεται	 ενώπιον	 του	

αρμοδίου	συλλογικού	οργάνου	και	παρουσία	αυτών	των	οικονομικών	φορέων	

(αρ.	 90,	 παρ.	 1	 Ν.	 4412/2016).	 Αυτό	 σημαίνει	 πως	 αν	 συμπίπτει	 η	 συνολική	

τελική	τιμή	χωρίς	τον	ΦΠΑ	της	προσφερόμενης	υπηρεσίας	των	συμμετεχόντων	
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που	 μειοδότησαν,	 η	 Επιτροπή	 Διενέργειας	 του	 διαγωνισμού	 θα	 προβεί	 σε	

κλήρωση	μεταξύ	και	παρουσία	αυτών.	

	

ΑΡΘΡΟ	 18.	 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	 -	 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	

18.1.	 Μετά	 την	 αξιολόγηση	 των	 προσφορών,	 ο	 προσφέρων	 στον	 οποίο	

πρόκειται	 να	 γίνει	 η	 κατακύρωση	 προσκομίζει	 εντός	 προθεσμίας	 δέκα	 (10)	

ημερολογιακών	 ημερών	 από	 την	 κοινοποίηση	 της	 σχετικής	 έγγραφης	

ειδοποίησης	 σε	 αυτόν,	 με	 βεβαίωση	 παραλαβής,	 τα	 κάτωθι	 έγγραφα	 και	

δικαιολογητικά:		

18.2.1.	ΟΙ	ΕΛΛΗΝΕΣ	ΠΟΛΙΤΕΣ:	

Α.	Απόσπασμα	ποινικού	μητρώου	έκδοσης	του	τελευταίου	τριμήνου,	πριν	

από	 την	 κοινοποίηση	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης	 (παρ.18.1),	 από	 το	 οποίο	 να	

προκύπτει,	 ότι	 ο	 προσφέρων	 δεν	 έχει	 καταδικαστεί	 με	 τελεσίδικη		

καταδικαστική	απόφαση	για	κάποιο	από	τα	ακόλουθα	αδικήματα:		

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

απόφασης-	πλαίσιο	2008/841/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	24ης	Οκτωβρίου	2008,	

για	την	καταπολέμηση	του	οργανωμένου	εγκλήματος	(ΕΕ	L	300	της	11.11.2008	

σ.42),		

β)	 δωροδοκία,	 όπως	 ορίζεται	 στο	 άρθρο	 3	 της	 σύμβασης	 περί	 της	

καταπολέμησης	 της	 διαφθοράς	 στην	 οποία	 ενέχονται	 υπάλληλοι	 των	

Ευρωπαϊκών	 Κοινοτήτων	 ή	 των	 κρατών-μελών	 της	 Ένωσης	 	 (ΕΕ	 C	 195	 της	

25.6.1997,	 σ.	 1)	 και	 στην	 παράγραφο	 1	 του	 άρθρου	 2	 της	 απόφασης-πλαίσιο	

2003/568/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	22ας	Ιουλίου	2003,	για	την	καταπολέμηση	

της	δωροδοκίας	στον	ιδιωτικό	τομέα	(ΕΕ	L	192	της	31.7.2003,	σ.	54),	καθώς	και	

όπως	 ορίζεται	 στην	 κείμενη	 νομοθεσία	 ή	 στο	 εθνικό	 δίκαιο	 του	 οικονομικού	

φορέα,	
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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).	

η)	 για	 αδίκημα	 σχετικό	 με	 την	 άσκηση	 της	 επαγγελματικής	 τους	

δραστηριότητας.	

Σημειώνεται	 ότι	 σε	 περίπτωση	 που	 το	 απόσπασμα	 ποινικού	 μητρώου	 φέρει	

καταδικαστικές	 αποφάσεις,	 οι	 συμμετέχοντες	 θα	 πρέπει	 να	 επισυνάπτουν	 τις	

αναφερόμενες	σε	αυτό	καταδικαστικές	αποφάσεις.	

Β.	Πιστοποιητικό	αρμόδιας	δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής,	έκδοσης	του	

τελευταίου	 εξαμήνου,	 πριν	 από	 την	 κοινοποίηση	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης	
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(παρ.18.1),	 από	 το	 οποίο	 να	 προκύπτει	 ότι	 ο	 προσφέρων	 δεν	 τελεί	 	 υπό	

πτώχευση,	 δεν	 	 έχει	 υπαχθεί	 σε	 διαδικασία	 εξυγίανσης	ή	 ειδικής	 εκκαθάρισης,	

δεν	 	τελεί	υπό	αναγκαστική	διαχείριση	από	εκκαθαριστή	ή	από	το	δικαστήριο,	

δεν		έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	πτωχευτικού	συμβιβασμού,	δεν		έχει	αναστείλει	

τις	 επιχειρηματικές	 του	 	 δραστηριότητες	 και	 δεν	 	 βρίσκεται	 σε	 οποιαδήποτε	

ανάλογη	κατάσταση	προκύπτουσα	από	παρόμοια		διαδικασία,	προβλεπόμενη	σε	

εθνικές	διατάξεις	νόμου.	

Γ.	Πιστοποιητικό	ασφαλιστικής	ενημερότητας	που	θα	αφορά	όλους	τους	

Οργανισμούς	 Κοινωνικής	 Ασφάλισης	 στους	 οποίους	 καταβάλει	 εισφορές	

(κύριας	και	επικουρικής)	που	εκδίδεται	από	αρμόδια	κατά	περίπτωση	αρχή,	από	

το	 οποίο	 να	 προκύπτει	 ότι	 κατά	 την	 ημερομηνία	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης,	

(παρ.18.1),	είναι	ενήμεροι	ως	προς	τις	υποχρεώσεις	τους.		

Δ.	Πιστοποιητικό	φορολογικής	ενημερότητας	από	το	οποίο	να	προκύπτει	

ότι	 κατά	 την	 ημερομηνία	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης,	 (παρ.18.1),	 είναι	

ενήμεροι	 ως	 προς	 τις	 φορολογικές	 υποχρεώσεις	 τους.	 Ειδικότερα	 με	 τη	

φορολογική	ενημερότητα	του	Οικονομικού	φορέα,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	δύναται	

να	αναζητά	αυτεπάγγελτα	από	το	σύστημα	TAXISNET	δεδομένα	σχετικά	με	την	

φορολογική	 ενημερότητα	 του	 Οικονομικού	 Φορέα,	 στον	 οποίο	 πρόκειται	 να	

γίνει	 η	 κατακύρωση,	 κατά	 την	 ημερομηνία	 της	 σχετικής	 ειδοποίησης	 του.	 Σε	

περίπτωση	που	το	σύστημα	παρουσιάζει	κάποιον	Οικονομικό	Φορέα	μη	ενήμερο	

φορολογικά	η	Αναθέτουσα	Αρχή	οφείλει	εντός	τριών	(3)	εργασίμων	ημερών	από	

την	 ημερομηνία	 της	 σχετικής	 ειδοποίησης	 σε	 αυτόν	 στον	 οποίο	 πρόκειται	 να	

γίνει	η	κατακύρωση,	να	τον	ειδοποιήσει	εγγράφως	να	προσκομίσει	φορολογική	

ενημερότητα	σε	 έντυπη	 μορφή	 εντός	 της	προθεσμίας	 των	 20	 ημερών	 και	 από	

την	οποία	να	προκύπτει	ότι	είναι	ως	κατά	τα	άνω	φορολογικά	ενήμερος.	Όταν	ο	

Οικονομικός	φορέας	δεν	διαθέτει	ελληνικό	αριθμό	φορολογικού	μητρώου	

(ΑΦΜ)	 εντός	 είκοσι	 ημερολογιακών	 (20)	 ημερών	 από	 την	 ημερομηνία	

ειδοποιήσεως	 σε	 αυτόν	 υποβάλλει	 αυτή	 (φορολογική	 και	 ασφαλιστική	

ενημερότητα),	 	και	προσκομίζει	αυτή	στην	αρμόδια	υπηρεσία	ή	την	αποστέλλει	

ταχυδρομικά,	 σε	 έντυπη	 μορφή.	 Σε	 περίπτωση	 ταχυδρομικής	 αποστολής	 ως	

ημερομηνία	 κατάθεσης	 λογίζεται	 η	 ημερομηνία	 αποστολής	 που	 αποδεικνύεται	

από	τη	σφραγίδα	ταχυδρομείου.	
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Ε.	 Πιστοποιητικό	 του	 οικείου	 Επιμελητηρίου,	 με	 το	 οποίο	 θα	

πιστοποιείται	 αφενός	 η	 εγγραφή	 τους	 σ’	 αυτό	 και	 το	 ειδικό	 επάγγελμά	

τους,	 κατά	 την	 ημέρα	 διενέργειας	 του	 διαγωνισμού	 και	 αφετέρου	 ότι	

εξακολουθούν	 να	 παραμένουν	 εγγεγραμμένοι	 μέχρι	 της	 επίδοσης	 της	 ως	 άνω	

ειδοποίησης	(παρ.18.1).	

Στ.	Κατάσταση	προσωπικού	που	θα	απασχοληθεί	στο	έργο.	

Η.	 Οικονομικές	 Καταστάσεις	 (ισολογισμοί)	 	 τις	 τρείς	 προηγούμενες	 του	

έτους	του	διαγωνισμού	οικονομικές	χρήσεις.	

Σε	 περίπτωση	 εγκατάστασής	 τους	 στην	 αλλοδαπή,	 τα	 δικαιολογητικά	 των	

παραπάνω	 περιπτώσεων	 Β,	 Γ,	 Δ	 και	 Ε	 	 εκδίδονται	 με	 βάση	 την	 ισχύουσα	

νομοθεσία	της	χώρας	που	είναι	εγκατεστημένοι,	από	την	οποία	και	εκδίδεται	το	

σχετικό	πιστοποιητικό.	

18.2.2.	ΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	:	

Α.	 Απόσπασμα	 ποινικού	 μητρώου	 ή	 ισοδύναμου	 εγγράφου	 αρμόδιας	

διοικητικής	ή	δικαστικής	αρχής	της	χώρας	εγκατάστασής	τους,	έκδοσης	

του	 τελευταίου	 τριμήνου,	 πριν	 από	 την	 κοινοποίηση	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης	

(παρ.18.1),	από	το	οποίο	να	προκύπτει	ότι	ο	προσφέρων	δεν	έχει	καταδικαστεί	

με	τελεσίδικη	καταδικαστική	απόφαση	για	κάποιο	από	τα	ακόλουθα	αδικήματα:		

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

απόφασης-	πλαίσιο	2008/841/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	24ης	Οκτωβρίου	2008,	

για	την	καταπολέμηση	του	οργανωμένου	εγκλήματος	(ΕΕ	L	300	της	11.11.2008	

σ.42),		

β)	 δωροδοκία,	 όπως	 ορίζεται	 στο	 άρθρο	 3	 της	 σύμβασης	 περί	 της	

καταπολέμησης	 της	 διαφθοράς	 στην	 οποία	 ενέχονται	 υπάλληλοι	 των	

Ευρωπαϊκών	 Κοινοτήτων	 ή	 των	 κρατών-μελών	 της	 Ένωσης	 	 (ΕΕ	 C	 195	 της	

25.6.1997,	 σ.	 1)	 και	 στην	 παράγραφο	 1	 του	 άρθρου	 2	 της	 απόφασης-πλαίσιο	

2003/568/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	22ας	Ιουλίου	2003,	για	την	καταπολέμηση	

της	δωροδοκίας	στον	ιδιωτικό	τομέα	(ΕΕ	L	192	της	31.7.2003,	σ.	54),	καθώς	και	

όπως	 ορίζεται	 στην	 κείμενη	 νομοθεσία	 ή	 στο	 εθνικό	 δίκαιο	 του	 οικονομικού	

φορέα,	
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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).	

η)	 για	 αδίκημα	 σχετικό	 με	 την	 άσκηση	 της	 επαγγελματικής	 τους	

δραστηριότητας.	

Σημειώνεται	 ότι	 σε	 περίπτωση	 που	 το	 απόσπασμα	 ποινικού	 μητρώου	 φέρει	

καταδικαστικές	 αποφάσεις,	 οι	 συμμετέχοντες	 θα	 πρέπει	 να	 επισυνάπτουν	 τις	

αναφερόμενες	σε	αυτό	καταδικαστικές	αποφάσεις.	

Β.	 Πιστοποιητικό	 της	 κατά	 περίπτωση	 αρμόδιας	 δικαστικής	 ή	

διοικητικής	αρχής	της	χώρας	εγκατάστασής	τους,	έκδοσης	του	τελευταίου	
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εξαμήνου,	πριν	από	την	κοινοποίηση	της	ως	άνω	ειδοποίησης,	 (παρ.18.1),	από	

το	 οποίο	 να	 προκύπτει	 ότι	 ο	 προσφέρων	 δεν	 τελεί	 	 υπό	 πτώχευση,	 δεν	 	 έχει	

υπαχθεί	 σε	 διαδικασία	 εξυγίανσης	 ή	 ειδικής	 εκκαθάρισης,	 δεν	 	 τελεί	 υπό	

αναγκαστική	 διαχείριση	 από	 εκκαθαριστή	 ή	 από	 το	 δικαστήριο,	 δεν	 	 έχει	

υπαχθεί	 σε	 διαδικασία	 πτωχευτικού	 συμβιβασμού,	 δεν	 	 έχει	 αναστείλει	 τις	

επιχειρηματικές	 του	 	 δραστηριότητες	 και	 δεν	 	 βρίσκεται	 σε	 οποιαδήποτε	

ανάλογη	κατάσταση	προκύπτουσα	από	παρόμοια		διαδικασία,	προβλεπόμενη	σε	

εθνικές	διατάξεις	νόμου.	

Γ.	Πιστοποιητικό	ασφαλιστικής	ενημερότητας	που	θα	αφορά	όλους	τους	

Οργανισμούς	 Κοινωνικής	 Ασφάλισης	 στους	 οποίους	 καταβάλει	 εισφορές	

(κύριας	 και	 επικουρικής)	 	 που	 εκδίδεται	 από	 την	 	 αρμόδια	 	 κατά	 περίπτωση	

αρχή	της	χώρας	εγκατάστασής	τους,	από	το	οποίο	να	προκύπτει	ότι	κατά	την	

ημερομηνία	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης	 (παρ.18.1),	 είναι	 ενήμεροι	 ως	 προς	 τις	

υποχρεώσεις	τους.		

Δ.	 Πιστοποιητικό	 φορολογικής	 ενημερότητας	 που	 εκδίδεται	 από	 την		

αρμόδια	 	 κατά	 περίπτωση	 αρχή	 της	 χώρας	 εγκατάστασής	 τους,	 από	 το	

οποίο	 να	 προκύπτει	 ότι	 κατά	 την	 ημερομηνία	 της	ως	 άνω	 ειδοποίησης,	

(παρ.18.1),	είναι	ενήμεροι	ως	προς	τις	φορολογικές	υποχρεώσεις	τους.	

Ε.	Πιστοποιητικό	της	αρμόδιας	αρχής	της	χώρας	εγκατάστασής	τους,	από	

το	οποίο	να	προκύπτει	ότι	ήταν	εγγεγραμμένοι	στα	μητρώα	του	οικείου	

Επιμελητηρίου	ή	σε	 ισοδύναμες	επαγγελματικές	οργανώσεις,	κατά	την	ημέρα	

διενέργειας	του	διαγωνισμού	και	εξακολουθούν	να	παραμένουν	εγγεγραμμένοι	

μέχρι	την	επίδοση	της	ως	άνω	ειδοποίησης.	(παρ.18.1),	

Στ.	Κατάσταση	προσωπικού	που	θα	απασχοληθεί	στο	έργο.	

Η.	 Οικονομικές	 Καταστάσεις	 (ισολογισμοί)	 	 τις	 τρείς	 προηγούμενες	 του	

έτους	του	διαγωνισμού	οικονομικές	χρήσεις.	

18.2.3.	ΤΑ	ΝΟΜΙΚΑ	ΠΡΟΣΩΠΑ	ΗΜΕΔΑΠΑ	Ή	ΑΛΛΟΔΑΠΑ	:	

Α.	 Απόσπασμα	 ποινικού	 μητρώου	 (ή	 ισοδύναμου	 εγγράφου	 αρμόδιας	

διοικητικής	 ή	 δικαστικής	 αρχής	 της	 χώρας	 εγκατάστασής	 τους	 για	 τα	

αλλοδαπά	νομικά	πρόσωπα)		έκδοσης	του	τελευταίου	τριμήνου,	πριν	από	την	
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κοινοποίηση	της	ως	άνω	ειδοποίησης	(παρ.18.1),	από	το	οποίο	να	προκύπτει	ότι	

ο	προσφέρων	δεν	έχει	καταδικαστεί	με	τελεσίδικη		καταδικαστική	απόφαση	για	

κάποιο	από	τα	ακόλουθα	αδικήματα:		

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

απόφασης-	πλαίσιο	2008/841/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	24ης	Οκτωβρίου	2008,	

για	την	καταπολέμηση	του	οργανωμένου	εγκλήματος	(ΕΕ	L	300	της	11.11.2008	

σ.42),		

β)	 δωροδοκία,	 όπως	 ορίζεται	 στο	 άρθρο	 3	 της	 σύμβασης	 περί	 της	

καταπολέμησης	 της	 διαφθοράς	 στην	 οποία	 ενέχονται	 υπάλληλοι	 των	

Ευρωπαϊκών	 Κοινοτήτων	 ή	 των	 κρατών-μελών	 της	 Ένωσης	 	 (ΕΕ	 C	 195	 της	

25.6.1997,	 σ.	 1)	 και	 στην	 παράγραφο	 1	 του	 άρθρου	 2	 της	 απόφασης-πλαίσιο	

2003/568/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	22ας	Ιουλίου	2003,	για	την	καταπολέμηση	

της	δωροδοκίας	στον	ιδιωτικό	τομέα	(ΕΕ	L	192	της	31.7.2003,	σ.	54),	καθώς	και	

όπως	 ορίζεται	 στην	 κείμενη	 νομοθεσία	 ή	 στο	 εθνικό	 δίκαιο	 του	 οικονομικού	

φορέα,	

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

προστασία	των	οικονομικών	συμφερόντων	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	(ΕΕ	C	

316	της	27.11.1995,	σ.	48),	η	οποία	κυρώθηκε	με	το	ν.	2803/2000	(Α·	48),	

δ)	 τρομοκρατικά	 εγκλήματα	 ή	 εγκλήματα	 συνδεόμενα	 με	 τρομοκρατικές	

δραστηριότητες,	 όπως	 ορίζονται,	 αντιστοίχως,	 στα	 άρθρα	 1	 και	 3	 της	

απόφασης-πλαίσιο	2002/475/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	13ης	Ιουνίου	2002,	για	

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

αυτουργία	ή	συνέργεια	ή	απόπειρα	διάπραξης	εγκλήματος,	όπως	ορίζονται	στο	

άρθρο	4	αυτής,	

	ε)	νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	ή	χρηματοδότηση	της	

τρομοκρατίας,	όπως	αυτές	ορίζονται	στο	άρθρο	1	της	Οδηγίας	2005/60/ΕΚ	του	

Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συμβουλίου	 της	 26ης	 Οκτωβρίου	 2005,	

σχετικά	 με	 την	 πρόληψη	 της	 χρησιμοποίησης	 του	 χρηματοπιστωτικού	

συστήματος	 για	 τη	 νομιμοποίηση	 εσόδων	από	παράνομες	 δραστηριότητες	 και	

τη	χρηματοδότηση	της	τρομοκρατίας	(ΕΕ	L	309	της	25.11.2005,	σ.	15),	η	οποία	

ενσωματώθηκε	στην	εθνική	νομοθεσία	με	το	ν.	3691/2008	(Α`	166),		
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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).	

η)	 για	 αδίκημα	 σχετικό	 με	 την	 άσκηση	 της	 επαγγελματικής	 τους	

δραστηριότητας.	

Το	απόσπασμα	ποινικού	μητρώου	αφορά	α)	στους	διαχειριστές	για	τις	εταιρείες	

περιορισμένης	ευθύνης	(Ε.Π.Ε.),		και	για		τις	προσωπικές	εταιρείες	(Ο.Ε	και	Ε.Ε),	

β)	 στον	 Διευθύνοντα	 Σύμβουλο	 καθώς	 και	 σε	 όλα	 τα	 μέλη	 του	 Διοικητικού	

Συμβουλίου	 για	 τις	 ανώνυμες	 εταιρείες	 (Α.Ε)	 γ)	 Στις	 περιπτώσεις	

ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας	 σε	 καθένα	 από	 τους	 συμμετέχοντες	 στην	

ένωση/σύμπραξη/κοινοπραξία	δ)	σε	κάθε	άλλη	περίπτωση	νομικού	προσώπου	

στους	νόμιμους	εκπροσώπους	του.		

Σημειώνεται	 ότι	 σε	 περίπτωση	 που	 το	 απόσπασμα	 ποινικού	 μητρώου	 φέρει	

καταδικαστικές	 αποφάσεις,	 οι	 συμμετέχοντες	 θα	 πρέπει	 να	 επισυνάπτουν	 τις	

αναφερόμενες	σε	αυτές	καταδικαστικές	αποφάσεις.	

Β.	Πιστοποιητικό	αρμόδιας	δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής,	έκδοσης	του	

τελευταίου	 εξαμήνου,	 πριν	 από	 την	 κοινοποίηση	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης	

(παρ.18.1),	 από	 το	 οποίο	 να	 προκύπτει	 ότι	 ο	 προσφέρων	 δεν	 τελεί	 	 υπό	

πτώχευση,	 (ή	υπό	ανάλογη	διαδικασία	 	 για	αλλοδαπά	νομικά	πρόσωπα),	 	 	 δεν		

έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	εξυγίανσης	ή	ειδικής	εκκαθάρισης,	 (ή	υπό	ανάλογη	

διαδικασία	 	 για	 αλλοδαπά	 νομικά	 πρόσωπα),	 δεν	 	 τελεί	 υπό	 αναγκαστική	

διαχείριση	από	 εκκαθαριστή	ή	από	το	δικαστήριο,	 (ή	υπό	ανάλογη	διαδικασία		

για	αλλοδαπά	νομικά	πρόσωπα),	δεν	 	έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	πτωχευτικού	

συμβιβασμού,	(ή	υπό	ανάλογη	διαδικασία		για	αλλοδαπά	νομικά	πρόσωπα),		δεν		

έχει	 αναστείλει	 τις	 επιχειρηματικές	 του	 	 δραστηριότητες	 (ή	 υπό	 ανάλογη	

διαδικασία		για	αλλοδαπά	νομικά	πρόσωπα)	και	δεν	βρίσκεται	σε	οποιαδήποτε	
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ανάλογη	κατάσταση	προκύπτουσα	από	παρόμοια	διαδικασία,	προβλεπόμενη	σε	

εθνικές	διατάξεις	νόμου.	

Γ.	Πιστοποιητικό	ασφαλιστικής	ενημερότητας	που	θα	αφορά	όλους	τους	

Οργανισμούς	 Κοινωνικής	 Ασφάλισης	 στους	 οποίους	 καταβάλει	 εισφορές	

(κύριας	και	επικουρικής)	που	εκδίδεται	από	αρμόδια	κατά	περίπτωση	αρχή,	από	

το	 οποίο	 να	 προκύπτει	 ότι	 κατά	 την	 ημερομηνία	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης	

(παρ.18.1),	είναι	ενήμεροι	ως	προς	τις	υποχρεώσεις	τους.		

Δ.	Πιστοποιητικό	φορολογικής	ενημερότητας	από	το	οποίο	να	προκύπτει	

ότι	 κατά	 την	 ημερομηνία	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης,	 (παρ.18.1),	 είναι	

ενήμεροι	ως	προς	τις	φορολογικές	υποχρεώσεις	τους.		

Ε.	 Πιστοποιητικό	 του	 οικείου	 Επιμελητηρίου,	 με	 το	 οποίο	 θα	

πιστοποιείται	 αφενός	 η	 εγγραφή	 τους	 σ’	 αυτό	 και	 το	 ειδικό	 επάγγελμά	

τους,	 κατά	 την	 ημέρα	 διενέργειας	 του	 διαγωνισμού	 και	 αφετέρου	 ότι	

εξακολουθούν	 να	 παραμένουν	 εγγεγραμμένοι	 μέχρι	 της	 επίδοσης	 της	 ως	 άνω	

ειδοποίησης	(παρ.18.1),	

Στ.	Κατάσταση	προσωπικού	που	θα	απασχοληθεί	στο	έργο.	

Η.	 Οικονομικές	 Καταστάσεις	 (ισολογισμοί)	 τις	 τρείς	 προηγούμενες	 του	

έτους	του	διαγωνισμού	οικονομικές	χρήσεις.	

Σε	 περίπτωση	 εγκατάστασής	 τους	 στην	 αλλοδαπή,	 τα	 δικαιολογητικά	 των	

παραπάνω	 περιπτώσεων	 Β,	 Γ,	 Δ	 και	 Ε	 	 εκδίδονται	 με	 βάση	 την	 ισχύουσα	

νομοθεσία	της	χώρας	που	είναι	εγκατεστημένοι,	από	την	οποία	και	εκδίδεται	το	

σχετικό	πιστοποιητικό.	

18.2.4.	ΟΙ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ	:	

Α.	 Απόσπασμα	 ποινικού	 μητρώου	 (ή	 ισοδύναμου	 εγγράφου	 αρμόδιας	

διοικητικής	ή	δικαστικής	αρχής	της	χώρας	εγκατάστασής	τους	για	τους	

αλλοδαπούς	συνεταιρισμούς),	έκδοσης	του	τελευταίου	τριμήνου	πριν	από	την	

κοινοποίηση	 της	ως	άνω	 ειδοποίησης	 (παρ.18.1),	 	 από	 το	 οποίο	 να	προκύπτει	

ότι	ο	Πρόεδρος	 του	Διοικητικού	του	Συμβουλίου	δεν	 έχει	 καταδικαστεί	 με	

τελεσίδικη		καταδικαστική	απόφαση	για	κάποιο	από	τα	ακόλουθα	αδικήματα:		
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α)	συμμετοχή	σε	εγκληματική	οργάνωση,	όπως	αυτή	ορίζεται	στο	άρθρο	2	της	

απόφασης-	πλαίσιο	2008/841/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	24ης	Οκτωβρίου	2008,	

για	την	καταπολέμηση	του	οργανωμένου	εγκλήματος	(ΕΕ	L	300	της	11.11.2008	

σ.42),		

β)	 δωροδοκία,	 όπως	 ορίζεται	 στο	 άρθρο	 3	 της	 σύμβασης	 περί	 της	

καταπολέμησης	 της	 διαφθοράς	 στην	 οποία	 ενέχονται	 υπάλληλοι	 των	

Ευρωπαϊκών	 Κοινοτήτων	 ή	 των	 κρατών-μελών	 της	 Ένωσης	 	 (ΕΕ	 C	 195	 της	

25.6.1997,	 σ.	 1)	 και	 στην	 παράγραφο	 1	 του	 άρθρου	 2	 της	 απόφασης-πλαίσιο	

2003/568/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	22ας	Ιουλίου	2003,	για	την	καταπολέμηση	

της	δωροδοκίας	στον	ιδιωτικό	τομέα	(ΕΕ	L	192	της	31.7.2003,	σ.	54),	καθώς	και	

όπως	 ορίζεται	 στην	 κείμενη	 νομοθεσία	 ή	 στο	 εθνικό	 δίκαιο	 του	 οικονομικού	

φορέα,	

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

προστασία	των	οικονομικών	συμφερόντων	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	(ΕΕ	C	

316	της	27.11.1995,	σ.	48),	η	οποία	κυρώθηκε	με	το	ν.	2803/2000	(Α·	48),	

δ)	 τρομοκρατικά	 εγκλήματα	 ή	 εγκλήματα	 συνδεόμενα	 με	 τρομοκρατικές	

δραστηριότητες,	 όπως	 ορίζονται,	 αντιστοίχως,	 στα	 άρθρα	 1	 και	 3	 της	

απόφασης-πλαίσιο	2002/475/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	13ης	Ιουνίου	2002,	για	

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

αυτουργία	ή	συνέργεια	ή	απόπειρα	διάπραξης	εγκλήματος,	όπως	ορίζονται	στο	

άρθρο	4	αυτής,	

	ε)	νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	ή	χρηματοδότηση	της	

τρομοκρατίας,	όπως	αυτές	ορίζονται	στο	άρθρο	1	της	Οδηγίας	2005/60/ΕΚ	του	

Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συμβουλίου	 της	 26ης	 Οκτωβρίου	 2005,	

σχετικά	 με	 την	 πρόληψη	 της	 χρησιμοποίησης	 του	 χρηματοπιστωτικού	

συστήματος	 για	 τη	 νομιμοποίηση	 εσόδων	από	παράνομες	 δραστηριότητες	 και	

τη	χρηματοδότηση	της	τρομοκρατίας	(ΕΕ	L	309	της	25.11.2005,	σ.	15),	η	οποία	

ενσωματώθηκε	στην	εθνική	νομοθεσία	με	το	ν.	3691/2008	(Α`	166),		

στ)	παιδική	εργασία	και	άλλες	μορφές	εμπορίας	ανθρώπων,	όπως	ορίζονται	στο	

άρθρο	 2	 της	 Οδηγίας	 2011/36/ΕΕ	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	

Συμβουλίου	της	5ης	Απριλίου	2011,	για	την	πρόληψη	και	την	καταπολέμηση	της	
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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).	

η)	 για	 αδίκημα	 σχετικό	 με	 την	 άσκηση	 της	 επαγγελματικής	 τους	

δραστηριότητας.	

Σημειώνεται	 ότι	 σε	 περίπτωση	 που	 το	 απόσπασμα	 ποινικού	 μητρώου	 φέρει	

καταδικαστικές	 αποφάσεις,	 οι	 συμμετέχοντες	 θα	 πρέπει	 να	 επισυνάπτουν	 τις	

αναφερόμενες	σε	αυτό	καταδικαστικές	αποφάσεις.	

Β.	Πιστοποιητικό	αρμόδιας	δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής,	έκδοσης	του	

τελευταίου	 εξαμήνου,	 πριν	 από	 την	 κοινοποίηση	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης	

(παρ.18.1),	 από	 το	 οποίο	 να	 προκύπτει	 ότι	 ο	 προσφέρων	 δεν	 τελεί	 	 υπό	

πτώχευση,	(ή	υπό	ανάλογη	διαδικασία	 	για	αλλοδαπούς	συνεταιρισμούς),	 	 	δεν		

έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	εξυγίανσης	ή	ειδικής	εκκαθάρισης,	 (ή	υπό	ανάλογη	

διαδικασία	 για	 αλλοδαπούς	 συνεταιρισμούς),	 δεν	 τελεί	 υπό	 αναγκαστική	

διαχείριση	από	 εκκαθαριστή	ή	από	το	δικαστήριο,	 (ή	υπό	ανάλογη	διαδικασία		

για	αλλοδαπούς	συνεταιρισμούς)	δεν	 	έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	πτωχευτικού	

συμβιβασμού,	 (ή	 υπό	 ανάλογη	 διαδικασία	 	 για	 αλλοδαπούς	 συνεταιρισμούς),		

δεν	 	 έχει	 αναστείλει	 τις	 επιχειρηματικές	 του	 	 δραστηριότητες	 (ή	 υπό	 ανάλογη	

διαδικασία	για	αλλοδαπούς	συνεταιρισμούς)		και	δεν		βρίσκεται	σε	οποιαδήποτε	

ανάλογη	κατάσταση	προκύπτουσα	από	παρόμοια		διαδικασία,	προβλεπόμενη	σε	

εθνικές	διατάξεις	νόμου.	

Γ.	Πιστοποιητικό	ασφαλιστικής	ενημερότητας	που	θα	αφορά	όλους	τους	

Οργανισμούς	 Κοινωνικής	 Ασφάλισης	 στους	 οποίους	 καταβάλει	 εισφορές	

(κύριας	και	επικουρικής)	που	εκδίδεται	από	αρμόδια	κατά	περίπτωση	αρχή,	από	

το	 οποίο	 να	 προκύπτει	 ότι	 κατά	 την	 ημερομηνία	 της	 ως	 άνω	 	 ειδοποίησης	

(παρ.18.1),είναι	ενήμεροι	ως	προς	τις	υποχρεώσεις	τους.		

Δ.	Πιστοποιητικό	φορολογικής	ενημερότητας	από	το	οποίο	να	προκύπτει	

ότι	 κατά	 την	 ημερομηνία	 της	 ως	 άνω	 ειδοποίησης,	 (παρ.18.1),	 είναι	

ενήμεροι	ως	προς	τις	φορολογικές	υποχρεώσεις	τους.		
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Ε.	Βεβαίωση	αρμόδιας	αρχής	ότι	ο	Συνεταιρισμός	λειτουργεί	νόμιμα.	

Στ.	Κατάσταση	προσωπικού	που	θα	απασχοληθεί	στο	έργο.	

Η.	 Οικονομικές	 Καταστάσεις	 (ισολογισμοί)	 	 τις	 τρείς	 προηγούμενες	 του	

έτους	του	διαγωνισμού	οικονομικές	χρήσεις.	

Σε	 περίπτωση	 εγκατάστασής	 τους	 στην	 αλλοδαπή,	 τα	 δικαιολογητικά	 των	

παραπάνω	 περιπτώσεων	 Β,	 Γ,	 Δ	 και	 Ε	 	 εκδίδονται	 με	 βάση	 την	 ισχύουσα	

νομοθεσία	της	χώρας	που	είναι	εγκατεστημένοι,	από	την	οποία	και	εκδίδεται	το	

σχετικό	πιστοποιητικό.	

18.2.5.	ΕΝΩΣΕΙΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ	:	

Οι	 Ενώσεις	 Εταιρειών	 και	 οι	 Κοινοπραξίες	 Εταιρειών	 που	 υποβάλλουν	 κοινή	

προσφορά:	 α)	 όλα	 τα	 παραπάνω	 κατά	 περίπτωση	 δικαιολογητικά,	 για	 κάθε	

προσφέροντα	 που	 συμμετέχει	 στην	 Ένωση	 β)	 Τα	 προβλεπόμενα	 από	 το	 νόμο	

συμφωνητικά	μεταξύ	των	μελών	της	Κοινοπραξίας.	

18.3.	 Εάν	 σε	 κάποια	 χώρα	 βεβαιώνεται	 από	 οποιαδήποτε	 αρχή	 της,	 ότι	 δεν	

εκδίδονται	τα	παραπάνω	έγγραφα	ή	πιστοποιητικά	ή	αυτά	δεν	καλύπτουν	όλες	

τις	 ως	 άνω	 αναφερόμενες	 περιπτώσεις,	 πρέπει	 επί	 ποινή	 αποκλεισμού	 να	

αντικατασταθούν	 από	 ένορκη	 βεβαίωση	 του	 ενδιαφερόμενου	 ή	 όπου	 δεν	

προβλέπεται	 η	 ένορκη	 βεβαίωση	 από	 υπεύθυνη	 δήλωση	 ενώπιον	 αρμόδιας	

δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής,	συμβολαιογράφου	ή	αρμόδιου	επαγγελματικού	

οργανισμού	του	κράτους	καταγωγής	ή	προέλευσης.	 Στην	κατά	τα	άνω	ένορκη	

βεβαίωση	ή	υπεύθυνη	δήλωση	θα	δηλώνεται	ότι	στην	συγκεκριμένη	χώρα	δεν	

εκδίδονται	τα	συγκεκριμένα	έγγραφα	και	ότι	δεν	συντρέχουν	στο	συγκεκριμένο	

πρόσωπο	οι	ανωτέρω	νομικές	καταστάσεις.	

18.4.	 Αν	 δεν	 προσκομισθούν	 τα	 παραπάνω	 δικαιολογητικά	 ή	 υπάρχουν	

ελλείψεις	 σε	 αυτά	 που	 υποβλήθηκαν,	 παρέχεται	 προθεσμία	 στον	 προσωρινό	

ανάδοχο	να	τα	προσκομίσει	ή	να	τα	συμπληρώσει	εντός	πέντε	(5)	ημερών	από	

την	κοινοποίηση	σχετικής	έγγραφης	ειδοποίησης	σε	αυτόν.	

18.5.	Η	Επιτροπή,	 εντός	πέντε	 (5)	εργασίμων	ημερών	 	από	την	παραλαβή	του	

φακέλου	 των	 δικαιολογητικών	 του	 προσωρινού	 αναδόχου,	 προβαίνει	 στην	
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αποσφράγιση	του	φακέλου	αυτού.	Μονογράφονται	δε	από	τον	Πρόεδρο	και	τα	

μέλη	 της	 Επιτροπής	 οι	 σελίδες	 των	 εγγράφων	 του	 ως	 άνω	 φακέλου.	 Στη	

συνέχεια,	 η	 Επιτροπή	 ελέγχει	 αν	 ο	φάκελος	 δικαιολογητικών	 του	προσωρινού	

αναδόχου	 πληροί	 τους	 όρους	 της	 παρούσας	 προκήρυξης.	 Η	 ολοκλήρωση	 των	

ανωτέρω	ενεργειών	γίνεται	υποχρεωτικά	σε	μία	συνεδρίαση	της	Επιτροπής.	

18.6.		 Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 των	 ως	 άνω	 ενεργειών,	 η	 Επιτροπή	 συντάσσει	

πρακτικό	 στο	 οποίο,	 τουλάχιστον	 προτείνει	 την	 αποδοχή	 ή	 μη	 του	 εν	 λόγω	

φακέλου	παραθέτοντας	πλήρη	αιτιολογία.	

18.7.	 	Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 παραπάνω	 διαδικασίας,	 η	 Επιτροπή	

παραδίδει	 το	 ως	 άνω	 πρακτικό,	 το	 οποίο	 συνέταξε,	 κατά	 τα	 ανωτέρω,	 τον	

φάκελο	 δικαιολογητικών	 κατακύρωσης	 του	 προσωρινού	 ανάδοχου	 προς	 το	

Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Αναθέτουσας	Αρχής	ή	άλλο	όργανο	στο	οποίο	έχουν		

εκχωρηθεί	 σχετικές	 αρμοδιότητες,	 που	 είτε	 επικυρώνει	 το	 εν	 λόγω	 πρακτικό,	

εφόσον	συμφωνεί,	είτε	αποφασίζει	διαφορετικά.	Η	αναθέτουσα	αρχή	κοινοποιεί	

αμέσως	 την	 απόφαση	 κατακύρωσης,	 μαζί	 με	 αντίγραφο	 όλων	 των	πρακτικών	

της	 διαδικασίας	 ελέγχου	 και	 αξιολόγησης	 των	 προσφορών,	 σε	 κάθε	

προσφέροντα	που	υπέβαλλε	παραδεκτή	προσφορά	 	 εκτός	από	τον	προσωρινό	

ανάδοχο,	 με	 κάθε	 πρόσφορο	 τρόπο,	 όπως	 με	 τηλεομοιοτυπία,	 ηλεκτρονικό	

ταχυδρομείο	κ.λπ.,	επί	αποδείξει.		

18.8.	 Όταν	 ο	 προσωρινός	 ανάδοχος	 δεν	 προσκομίζει	 εγκαίρως	 ή/και	

προσηκόντως	 ένα	 ή	 περισσότερα	 από	 τα	 έγγραφα	 και	 τα	 δικαιολογητικά	που	

προβλέπονται	 στο	 παρόν	 άρθρο	 ή	 διαπιστώνεται	 ότι	 έχει	 υποβάλλει	 ψευδή	 ή	

ανακριβή	 δήλωση,	 κηρύσσεται	 έκπτωτος	 και	 	 η	 κατακύρωση	 γίνεται	 στον	

προσφέροντα	με	την	αμέσως	επόμενη	χαμηλότερη	προσφορά.	Αν	κανένας	από	

τους	 προσφέροντες	 δεν	 προσκομίζει	 εγκαίρως	 ή/και	 προσηκόντως,	 ένα	 ή	

περισσότερα	από	τα	έγγραφα	προβλέπονται	που	προβλέπονται	σύμφωνα	με	τα	

οριζόμενα,	 ή	 διαπιστώνεται	 ότι	 έχει	 υποβάλλει	 ψευδή	 ή	 ανακριβή	 δήλωση,	 ο	

διαγωνισμός	ματαιώνεται.	

18.9.	 Η	 απόφαση	 κατακύρωσης	 δεν	 παράγει	 τα	 έννομα	 αποτελέσματά	 της,	

εφόσον	η	αναθέτουσα	αρχή	δεν	την	κοινοποιήσει	σε	όλους	τους	προσφέροντες.	
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Τα	έννομα	αποτελέσματα	της	απόφασης	κατακύρωσης	και	ιδίως	η	σύναψη	της	

σύμβασης	επέρχονται	εφόσον	και	όταν	συντρέξουν	σωρευτικά	τα	εξής:	

α.	 άπρακτη	 πάροδος	 της	 προθεσμίας	 άσκησης	 της	 προβλεπόμενης	 στο	 άρθρο	

127	του	Ν.	4412/2016	ένστασης	κατά	της	απόφασης	κατακύρωσης.	

β.	κοινοποίηση	της	απόφασης	κατακύρωσης	στον	προσωρινό	ανάδοχο	εφόσον	ο	

τελευταίος	 υποβάλει	 επικαιροποιημένα	 τα	 δικαιολογητικά	 του	 παρόντος	

άρθρου,	έπειτα	από	τη		σχετική	πρόσκληση.	

Μετά	την	επέλευση	των	εννόμων	αποτελεσμάτων	της	απόφασης	κατακύρωσης,	

η	 αναθέτουσα	 αρχή	 προσκαλεί	 τον	 ανάδοχο	 να	 προσέλθει	 για	 την	 υπογραφή	

του	 συμφωνητικού	 εντός	 δέκα	 	 (10)	 ημερών	 από	 την	 κοινοποίηση	 σχετικής	

έγγραφης	 ειδικής	 πρόσκλησης,	 με	 απόδειξη	 ή	 κάθε	 άλλο	 νόμιμο	 και	

αποδεικνυόμενο	 τρόπο,	 της	 έγγραφης	 ανακοίνωσης,	 για	 να	 καταθέσει	

εγγυητική	επιστολή	καλής	εκτέλεσης	του	έργου	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	

στο	αρ.	15	της	παρούσας	και	το	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ’	και		να	υπογράψει	τη	σχετική		

σύμβαση	 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	 Ε’).	 Με	 την	 αποδεικνυόμενη	 ανακοίνωση	 της	

κατακύρωσης-ανάθεσης	 που	 υπογράφεται	 από	 τον	 Γενικό	 Διευθυντή	 της	

«Αποστολής»,	 η	 σύμβαση	 θεωρείται	 ως	 συναφθείσα,	 το	 δε	 έγγραφο	 της	

σύμβασης	που	ακολουθεί	έχει	μόνο	αποδεικτικό	χαρακτήρα.		

18.10.	 Εάν	 ο	 ανάδοχος	 δεν	 προσέλθει	 να	 υπογράψει	 το	 συμφωνητικό,	 μέσα	

στην	 προθεσμία	 που	 ορίζεται	 στην	 ειδική	 πρόσκληση,	 κηρύσσεται	 έκπτωτος,	

καταπίπτει	 υπέρ	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	 η	 εγγύηση	 συμμετοχής	 του	 (αν	

απαιτείται)	 και	 η	 κατακύρωση	 γίνεται	 στον	 προσφέροντα	 που	 υπέβαλε	 την	

αμέσως	 επόμενη	 πλέον	 συμφέρουσα	 από	 οικονομική	 άποψη	 προσφορά.	 Αν	

κανένας	 από	 τους	 προσφέροντες	 δεν	 προσέλθει	 για	 την	 υπογραφή	 του	

συμφωνητικού,	 η	 διαδικασία	 ανάθεσης	 ματαιώνεται	 σύμφωνα	 με	 την	

περίπτωση	δ’	της	παραγράφου	2	του	άρθρου	106	Ν.	4412/2016.	

ΑΡΘΡΟ	19.	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ		

19.1.	Πέρα	των	ανωτέρω	δικαιωμάτων	που	ορίζονται	στην	παρούσα		Διακήρυξη	

και	 στα	 παραρτήματα	 αυτής,	 η	 Αναθέτουσα	 Αρχή,	 με	 ειδικά	 αιτιολογημένη	

απόφασή	της,	μετά	από	γνώμη	του	αρμοδίου	οργάνου,	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	
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αποφασίσει	 τη	 ματαίωση	 της	 διαδικασίας	 που	 διενεργεί	 είτε	 για	 το	 σύνολο	

αυτής	(Ομάδα	Α’	και	Ομάδα	Β’)	είτε	για	μέρος	αυτής	(Ομάδα	Α΄	ή	ομάδα	Β’)	στις	

περιπτώσεις	που	προβλέπονται	στο	άρθρο	106	του	Ν.	4412/2016	και	δύναται			

να	αποφασίσει	παράλληλα		την	επανάληψη		και	την	επανάληψη	οποιασδήποτε	

φάσης	 αυτής,	 με	 τροποποίηση	 ή	 μη	 των	 όρων	 της	 ή	 την	 προσφυγή	 	 στην	

διαδικασία	 των	 άρθρων	 	 29	 ή	 32	 του	 Ν.	 4412/2016,	 εφόσον	 στην	 τελευταία	

περίπτωση,	πληρούνται	οι	όροι	και	οι	προϋποθέσεις	των	άρθρων	αυτών.	

19.2.	 Από	 την	 άσκηση	 των	 ανωτέρω	 δικαιωμάτων	 εκ	 μέρους	 της	 Αποστολής	

ουδέν	 απολύτως	 δικαίωμα	 αποζημιώσεως	 δημιουργείται	 εις	 ουδένα	 και	 δι'	

οιανδήποτε	αιτία.	

19.3.	Άπαντες	οι	όροι	της	διακήρυξης	είναι	υποχρεωτικοί.	

19.4.	 Η	 συμμετοχή	 των	 διαγωνιζόμενων	 στον	 Διαγωνισμό	 αποτελεί	

αυταπόδεικτη	 απόδειξη	 περί	 του	 ότι	 ούτοι	 γνωρίζουν	 και	 αποδέχονται	 όλους	

τους	όρους	ανεπιφυλάκτως.	

ΆΡΘΡΟ	20.	ΤΡΟΠΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ	

20.1.	Υπό		την		προϋπόθεση	της	ομαλής	και	έγκαιρη	ροής	χρηματοδότησης	των	

υπηρεσιών	 της	 Μονάδας,	 η	 πληρωμή	 του	 αναδόχου	 θα	 γίνεται	 σε	 ευρώ	 (€),		

μετά	από	κάθε	τμηματική	οριστική,	ποιοτική	και	ποσοτική	παραλαβή	από	την	

τριμελή	επιτροπή	παραλαβής/παρακολούθησης	έργου	(στο	εξής	η	Επιτροπή)	με	

βάση	 τη	 συσκευασία,	 την	 περιγραφή	 και	 την	 τιμή	 των	 ειδών,	 όπως	 αυτά		

προσδιορίζονται	αναλυτικά	στην	τεχνική	και	οικονομική	του	προσφορά	και	υπό	

τον	 όρο	 ότι	 δεν	 συντρέχει	 περίπτωση	 παραλαβής	 των	 ειδών	 με	 έκπτωση	 ή	

περίπτωση	επιβολής	προστίμων	ή	άλλων	οικονομικών	κυρώσεων	εις	βάρος	του	

αναδόχου.	 	Η	πληρωμή	θα	γίνεται	με	 	την	εξόφληση	του	100%	της	συμβατικής	

αξίας	 της	 ποσότητας	 που	 παραδόθηκε	 και	 	 με	 την	 	 προσκόμιση	 των	 κάτωθι	

δικαιολογητικών	από	τον	ανάδοχο:		

20.1.1.	Πρωτόκολλο	οριστικής	τμηματικής	ποσοτικής	και	ποιοτικής	παραλαβής.		

20.1.2.	 	Τιμολόγιο	του	προμηθευτή	εις	τριπλούν	που	να	αναφέρει	την	 	ένδειξη	

«Εξοφλήθηκε»	
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20.1.3.	Εξοφλητική	Απόδειξη	του	προμηθευτή,	εάν	το	Τιμολόγιο	δεν	φέρει	την	

ένδειξη	«Εξοφλήθηκε».	

20.1.4.	Βεβαίωση	της	οικείας	Αγορανομικής	αρχής	για	την	τιμή	του	κάθε	είδους	

την	ημέρα	της	παράδοσης	(στην	περίπτωση	της	Ομάδας	Α’)	

20.1.5.	Φορολογική	και	ασφαλιστική	ενημερότητα.	

20.2.	Η	πληρωμή	θα	γίνεται	έως	60	μέρες	από	την	παραλαβή	τιμολογίου.	

20.3.	 Ο	 Φ.Π.Α.	 που	 αναλογεί,	 θα	 καταβάλλεται	 από	 την	 Αναθέτουσα,	 στον	

Ανάδοχο	 με	 την	 εξόφληση	 του	 εκδοθέντος	 υπ’	 αυτού	 τιμολογίου,	 και	

υποχρεούται	(ο	ανάδοχος)	να	τον	αποδώσει	σύμφωνα	με	τον	νόμο.	

20.4.	Ο	αναλογών	φόρος	βαρύνει	τον	ανάδοχο.		

20.5.	Οι	κρατήσεις	επί	της	συνολικής	συμβατικής	αξίας	βαρύνουν	τον	ανάδοχο,	

ήτοι:				

-	0,06%	επί	της	συνολικής	αξίας	προ	Φ.Π.Α.	Υπέρ	της	Ενιαίας	Ανεξάρτητης	Αρχής	

Δημοσίων	Συμβάσεων.	

-	 Τέλος	 Χαρτοσήμου	 3%	 επί	 του	 ανωτέρου	 τέλους	 0,06%	 Υπέρ	 της	 Ενιαίας	

Ανεξάρτητης	Αρχής	Δημοσίων	Συμβάσεων.	

-Υπέρ	Ο.Γ.Α.	20%	επί	του	ανωτέρου	χαρτοσήμου.	

20.6.	 Τα	 	 έξοδα	 συσκευασίας,	 μεταφοράς,	 	 διανομής,	 πάσης	 φύσεως	 αμοιβές	

προσωπικού	του	Αναδόχου	και	εν	γένει	ό,τι	απαιτείται		για	παράδοση	στον	τόπο	

και	 χρόνο	 που	 προβλέπεται	 στη	 διακήρυξη	 περιλαμβάνονται	 στην	

προσφερόμενη	από	τον	Ανάδοχο	τιμή	και	καμία	αμφισβήτηση	δεν	είναι	δυνατό	

να	προκύψει	ή	ενδεχόμενη	απαίτηση	από	τον	Ανάδοχο,	για	επιπλέον	καταβολή	

αποζημίωσης	σ’	αυτόν,	για	τις	παραπάνω	δαπάνες.	

20.7.	 Τα	 δικαιολογητικά	 που	 εκδίδονται	 σε	 χώρες	 εκτός	 Ελλάδας,	 θα	

υποβάλλονται	στην	Αναθέτουσα	επικυρωμένα	και	σε	επίσημη	μετάφραση	στην	

Ελληνική	από	αρμόδια	Ελληνική	Αρχή.	

ΆΡΘΡΟ	21.	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ		
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21.1.	 Ενστάσεις	 υποβάλλονται	 εγγράφως	 ενώπιον	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	

σύμφωνα	με	το	άρθρο	127	του	Ν.4412/2016	(Α΄147),	ως	εξής:	

•	κατά	 της	 διακήρυξης	 του	 διαγωνισμού,	 μέχρι	 πέντε	 (5)	 ημέρες	 πριν	 από	

την	 καταληκτική	 ημερομηνία	 υποβολής	 προσφορών.	 Για	 τον	 καθορισμό	 της	

προθεσμίας	 αυτής	 συνυπολογίζονται	 και	 οι	 ημερομηνίες	 της	 δημοσιοποίησης	

της	περίληψης	διακήρυξης	και	της	διενέργειας	του	διαγωνισμού.	Αν	προκύπτει	

κλάσμα	θεωρείται	ολόκληρη	ημέρα.		

•	Κατά	πράξης	της	αναθέτουσας	αρχής,	εντός	προθεσμίας	πέντε	(5)	ημερών	

από	 την	 κοινοποίηση	 της	 προσβαλλόμενης	 πράξης	 στον	 ενδιαφερόμενο	

οικονομικό	φορέα.		

Οι	ενστάσεις		εξετάζονται		από	την		αρμόδια	τριμελή	επιτροπή	ενστάσεων	και	το	

αποφασίζον	 όργανο,	 ήτοι	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 της	 Εταιρείας,	 αποφασίζει	

εντός	δέκα	 (10)	ημερών,	μετά	την	 	άπρακτη	πάροδο	της	οποίας	τεκμαίρεται	η	

απόρριψη	της	ένστασης.		

21.2.	 Ενστάσεις	 που	 υποβάλλονται	 για	 οποιουσδήποτε	 άλλους	 από	 τους	

προαναφερόμενους	 λόγους	 πριν	 την	 υπογραφή	 της	 σύμβασης	 δεν	 γίνονται	

δεκτές.	

21.3.	 Για	 το	 παραδεκτό	 της	 άσκησης	 ένστασης	 απαιτείται	 με	 την	 κατάθεση	

αυτής	 η	 καταβολή	παραβόλου	 υπέρ	 του	Δημοσίου,	 ποσού	 ίσου	 με	 το	 ένα	 τοις	

εκατό	 (1%)	 επί	 της	 εκτιμώμενης	 αξίας	 της	 διακήρυξης,	 σύμφωνα	 με	 τα	

οριζόμενα	στο	αρ.	127	παρ.2	του	Ν.	4412/2016.	

21.4.	Οι	ενστάσεις	κατατίθενται	αποκλειστικά	και	μόνο,	γραπτώς	στην	έδρα	της	

Αναθέτουσας	Αρχής	 και	 λαμβάνουν	αριθμό	Πρωτοκόλλου,	που	αποδεικνύει	 το	

νομότυπο	 και	 εμπρόθεσμο	 αυτών,	 εντός	 του	 εργασίμου	 ωραρίου	 της	

Αναθέτουσας,	ήτοι	μεταξύ	09:00	π.μ.	έως	17:00	μ.μ.	

21.5.	 Οποιοσδήποτε	 άλλος	 τρόπος	 υποβολής	 ενστάσεων	 θεωρείται	

απαράδεκτος.		

ΑΡΘΡΟ	22.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Η	σύμβαση	μπορεί	να	τροποποιηθεί	ή	να	παραταθεί	η	διάρκεια	ισχύος	της	μέχρι	

και	έξι	(6)	μήνες	μονομερώς	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	μέχρι	εξαντλήσεως	της		

προϋπολογισθείσας	δαπάνης,	με	τους	ίδιους	όρους	και	προϋποθέσεις,	χωρίς	να	
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απαιτείται	νέα	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης,	 	σύμφωνα	με	το	άρθρο	132	του	

ν.	4412/2016,	ύστερα	από	γνωμοδότηση	του	αρμοδίου	οργάνου	προς	τον	Γενικό	

Διευθυντή.	

ΑΡΘΡΟ	23.	ΕΚΧΩΡΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

Εκχώρηση	 της	 σύμβασης	 σε	 τρίτο	 και	 υποκατάσταση	 του	 αναδόχου	 στα	

δικαιώματα	 και	 τις	 υποχρεώσεις	 που	 απορρέουν	 από	 τη	 σύμβαση	 δεν	 είναι	

δυνατή,	χωρίς	την	έγγραφη		άδεια	της	Αναθέτουσας	Αρχής.			

ΑΡΘΡΟ	24.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	-	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ	

Η	 παρούσα	 διακήρυξη	 αποτελείται	 από	 το	 σώμα	 της	 διακηρύξεως,	 το	

Παράρτημα	 Α’	 (Τεχνικές	 Προδιαγραφές),	 το	 Παράρτημα	 Β’	 (Ενδεικτικοί	

προϋπολογισμοί),	 το	Παράρτημα	 Γ’	 (Υπόδειγμα	 Οικονομικής	 Προσφοράς),	 το	

Παράρτημα	Δ’	 (Υπόδειγμα	Εγγυητικής	Επιστολής),	το	Παράρτημα	Ε’	 (Σχέδιο	

της	 συμβάσεως)	 καθώς	 επίσης	 και	 το	 Παράρτημα	 Στ’	 (ΤΕΥΔ),	 τα	 οποία	

αποτελούν	αναπόσπαστο	μέρος	αυτής.	

Για	την	Αστική	Μη	Κερδοσκοπική	Εταιρεία	‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄	

Ο	Γενικός	Διευθυντής	

Ημερομηνία,	24/03/2017	

	

Κωνσταντίνος	Δήμτσας	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α’	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΗΣ	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	

ΓΕΝΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ		

1.	Τα	προς	προμήθεια	είδη	πρέπει	να	είναι	άριστης	ποιότητας	–	κατηγορίας	Α’,	

το	 περιεχόμενό	 τους	 απαλλαγμένο	 από	 ξένες	 προς	 το	 είδος	 ουσίες	 να	

παραδίδονται	 συσκευασμένα	 όπως	 αυτά	 προσφέρονται	 στο	 εμπόριο	 και	 να	

είναι	 εγκεκριμένα	 από	 αναγνωρισμένο	 οργανισμό	 τυποποίησης,	 εφόσον	 είναι	

τυποποιημένα	προϊόντα.	Ο	χαρακτηρισμός	κάποιων	ειδών	όπως	για	παράδειγμα	

μαργαρίνη,	βιτάμ,	 knor	κ.α.	αποσκοπεί	ώστε	 να	γίνει	 κατανοητό	το	 ζητούμενο	

είδος	 και	 δεν	 επηρεάζει	 την	 κρίση	 των	αποτελεσμάτων	 του	 διαγωνισμού	αν	 η	

ονομασία	του	είδους	διαφοροποιείται.	

2.	Οι	τεχνικές	προδιαγραφές	των	ειδών	που	αναφέρονται	στην	διακήρυξη	αυτή,	

πρέπει	 να	 είναι	 όπως	 καθορίζονται	 από	 τις	 ισχύουσες	Αγορανομικές	 διατάξεις	

αποφάσεις	Α.Χ.Κ.	Κώδικα	Τροφίμων	και	ποτών	κ.λπ.		

3.	Για	τα	επιμέρους	είδη	στα	οποία	δεν	αναγράφονται	εμπορικά	σήματα,	αυτά	

θα	 πρέπει	 να	 είναι	 ευρέως	 διαδεδομένα	 στην	 ελληνική	 αγορά,	 να	 είναι	

αναγνωρίσιμα	 και	 δοκιμασμένα	 από	 το	 ευρύ	 καταναλωτικό	 κοινό	 και	 να	

διατίθενται	στα	περισσότερα	σούπερ	μάρκετ	και	παντοπωλεία.		

ΟΜΑΔΑ	Α.	ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	

Τα	 οπωρολαχανικά	 θα	 είναι	 πρώτης	 (Α’)	 ποιότητας,	 πρόσφατης	 συλλογής,	

ακέραια,	 υγιή	 και	 χωρίς	 ίχνη	 προσβολών	 από	 έντομα,	 παράσιτα,	 ασθένειες,	

αλλοιώσεις	και	ζημιές	από	παγετό.	Επίσης,	να	είναι	καθαρά,	απαλλαγμένα	από	

χώμα	 και	 ορατά	 ίχνη	 λιπασμάτων	 καθώς	 και	 ίχνη	 φυτοφαρμάκων.	 Να	 έχουν	

ωριμότητα,	 που	 να	 επιτρέπει	 αντοχή	 σε	 μεταφορά.	 Να	 μην	 εμφανίζουν	

αλλοίωση	 της	 σύστασής	 τους	 και	 των	 οργανοληπτικών	 τους	 χαρακτήρων.	 Να	

διατίθενται	 κατά	 είδος	 και	 ποιότητα,	 (όχι	 αναμείξεις	 διαφόρων	 ποιοτήτων),	

ανεξάρτητα	ποικιλίας.	Τα	λαχανικά		θα	προσφέρονται	σε	συσκευασία	μιας	ή	δύο	

σειρών	και	όχι	σε	περισσότερες	σειρές.	Τα	λαχανικά	 	θα	φέρουν	ετικέτες	όπου	

θα	 αναγράφονται	 η	 ποικιλία	 και	 η	 προέλευσή	 τους.	 Να	 μην	 έχουν	 υγρασία	

μεγαλύτερη	από	το	επιτρεπόμενο	όριο.	
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Τα	νωπά	οπωρολαχανικά	πρέπει	να	πληρούν	του	όρους	του	Κώδικα	Τροφίμων	

και	 Ποτών,	 τις	 εκάστοτε	 ισχύουσες	 Κοινοτικές	 διατάξεις	 και	 τις	 ισχύουσες	

εγκύκλιους	και	αποφάσεις	του	Υπουργείου	Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων.	

Εφιστάται	 η	 προσοχή	 του	 προμηθευτή	 στο	 δελτίο	 αποστολής	 και	 στο	

αντίστοιχο	 τιμολόγιο	 στο	 οποίο	 θα	 πρέπει	 να	 αναγράφονται	 λεπτομερώς	 οι	

χαρακτηρισμοί	 του	προσκομιζόμενου	 είδους,	 (κατηγορία,	 προέλευση	 όπως	 και	

κάθε	χαρακτηριστικό	γνώρισμα).			
	

ΟΜΑΔΑ	Β.	ΛΟΙΠΑ	ΕΙΔΗ	ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	

ΝΩΠΑ	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	

Τα	πουλερικά	πρέπει	να	είναι	τύπου	65%	όπως	ορίζεται	με	την	14/89	Α.Δ	του	

Υπ.	Εμπορίου,	χωρίς	πόδια,	απεντερωμένα,	χωρίς	κεφάλια,	συκώτι,	στομάχι	και	

καρδιά,	καλά	ανεπτυγμένα,	και	πολύ	καλά	αποστειρωμένα,	να	μην	έχουν	σφαγεί	

λόγω	αρρώστιας	 ή	 ατυχήματος,	 να	 έχουν	 υποστεί	 πλήρη	 αφαίμαξη	 και	 τέλεια	

μαδημένα,	 να	 είναι	 αρίστης	 υγιεινής	 καταστάσεως	 καλά	 συντηρημένα.	 Όλα	

πρέπει	 να	 είναι	 πρώτης	 ποιότητος,	 ένσαρκα,	 τρυφερά,	 με	 δέρμα	 μαλακό,	 λείο,	

λευκό	 ή	 υποκίτρινο,	 να	 έχουν	 σφαγεί	 την	 προηγούμενη	 της	 παράδοσης	 και	

γενικά	 να	 πληρούν	 τους	 όρους	 των	 κειμένων	 υγειονομικών,	 κτηνιατρικών	 και	

αγορανομικών	 διατάξεων	 και	 του	 Κωδ.	 Τροφίμων	 και	 ποτών.	 Θα	 είναι	 σε	

σκεπασμένα	με	 διαφανές	υλικό	κατάλληλο	για	 τρόφιμα,	 θα	συνοδεύονται	από	

έγγραφο	 του	 πτηνοσφαγείου	 και	 του	 κτηνιάτρου	 του	 για	 την	 ημερομηνία	

(σφαγής)	που	αντιστοιχεί	σε	κάθε	ημερομηνία	λήξης.	

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ	ΠΡΟΙΟΝΤΑ	

ΚΡΕΑΣ-	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-	ΛΑΧΑΝΙΚΑ	-	ΨΑΡΙΑ	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ	

Τα	προμηθευόμενα	κρέατα,	κιμάς	και	λαχανικά	θα	είναι	απολύτως	κατάλληλα,	

θα	πληρούν	 τους	 όρους	 της	 κειμένης	 νομοθεσίας	περί	 κατεψυγμένου	 κρέατος,	

κιμά	 και	 λαχανικών,	 θα	 παραδίνονται	 τα	 μεν	 βοδινά	 και	 μοσχάρια	 σε	 τεμάχια	

συσκευασμένα	 ανά	 μέρος	 του	 ζώου,	 επίσης	 και	 τα	 χωρίς	 κόκκαλα	 κρέατα	

(μπάλες)	όπως	ορίζεται	στην	παραγγελία	της	Δομής.	Τα	είδη	των	χορηγουμένων	

κατεψυγμένων	 κρεάτων	 και	 κιμά	 θα	 είναι	 όλα	 εκείνα	 που	 πωλούνται	 στην	

αγορά	 είδη	 κατεψυγμένων	 κρεάτων	 ήτοι	 αρνιά,	 πρόβατα,	 βοδινά	 κ.λ.π	 με	
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κόκκαλα	ή	χωρίς	κόκκαλα	ανάλογα	με	την	παραγγελία	της	Δομής.	Να	φέρουν	με	

ευθύνη	 του	 Συσκευαστή	 και	 του	 Χορηγητή	 ετικέτες	 στα	 Ελληνικά	 με	 όλα	 τα	

απαραίτητα	στοιχεία.	Τα	χορηγούμενα	είδη	κατεψυγμένων	κρεάτων	πρέπει	να	

έχουν	βγεί	πρόσφατα	από	τα	ψυγεία	υψηλής	καταψύξεως	και	τα	οποία	πρέπει	

να	 είναι	 κατάλληλα	 και	 ειδικά	 προοριζόμενα	 για	 τη	 διατήρηση	 του	

κατεψυγμένου	 κρέατος,	 (όχι	 πριν	 μια	 ώρα	 από	 την	 παραλαβή).	 Ο	 κιμάς	 θα	

παραδίδεται	στην	Δομή	συσκευασμένος	σε	πακέτα	έτσι	που	να	γίνεται	εύκολη	η	

εξακρίβωση	της	ποσότητας	από	 τις	 ενδείξεις	 των	 εξωτερικών	περιτυλιγμάτων	

του	είδους	για	κάθε	ποσότητα	που	παραλαμβάνεται	κάθε	φορά.	Ο	προμηθευτής	

που	 θα	 προμηθεύει	 κατεψυγμένα	 κρέατα	 που	 παράγγειλε	 η	 Δομή,	 οφείλει	 να	

δίνει	 σαφείς	 χαρακτηρισμούς,	 να	 τα	 φέρνει	 τυλιγμένα	 σε	 συσκευασίες	 όπως	

συνηθίζεται	 στο	 Εμπόριο	 και	 να	 έχουν	 τις	 πινακίδες	 πάνω	 για	 να	 μπορεί	 η	

Επιτροπή	 παραλαβής	 του	 Ιδρύματος	 να	 κάνει	 έλεγχο	 για	 το	 είδος	 και	 την	

κατηγορία	 του	 κρέατος	 και	 στα	 Ελληνικά.	 Τα	 κατεψυγμένα	 λαχανικά	 θα	

παραδίδονται	 συσκευασμένα	 κατά	 την	 παραγγελία	 του	 Ιδρύματος.	 Τα	

χορηγούμενα	 ψάρια	 πρέπει	 να	 είναι	 αρίστης	 ποιότητος	 και	 υγιεινής	

καταστάσεως,	 κάθε	 είδους	 κατά	 την	 παραγγελία	 της	 Δομής	 και	 να	 είναι	

συντηρημένα	 μέσα	 σε	 ψυκτικούς	 θαλάμους	 σε	 θερμοκρασία	 –180	 C	 και	 κάτω	

και	σύμφωνα	προς	 τις	Υγιειονομικές	Αγορανομικές	και	Κτηνιατρικές	διατάξεις	

και	του	ΚΤ	και	ποτών	καθώς	και	άλλες	σχετικές	διατάξεις.	Η	θερμοκρασία	κατά	

την	παράδοση	να	μην	έχει	ανέβει	πάνω	από	–160	για	τα	κρέατα,	λαχανικά	και	

πάνω	από	–180	για	τα	ψάρια,	η	οποία	θα	μετράται	με	θερμόμετρο	της	επιτροπής	

παραλαβής	 ακίδας	 ή	 άλλο	 κατάλληλο.	 Εφόσον	 δίνεται	 παραγγελία	 προς	 τον	

προμηθευτή		για	την	προσκόμιση	τεμαχισμένων	ψαριών	και	δεν	διαθέτει	τέτοια	

τεμαχισμένα,	 ο	προμηθευτής	προβαίνει	 στον	 τεμαχισμό	 όπως	συνηθίζεται	 στο	

Εμπόριο.		

ΦΡΕΣΚΟ	ΚΡΕΑΣ	

Κρέας	φρέσκο	κάθε	είδους	απολύτως	κατάλληλο	που	θα	πληροί	τους	όρους	της	

κείμενης	Νομοθεσίας	περί	των	φρέσκων	κρεάτων.	Ειδικά	και	επιπλέον	το	βόειο	

και	 μοσχαρίσιο	 κρέας	 φρέσκο,	 συσκευασμένο	 ή	 μη,	 να	 φέρει	 πινακίδες	 που	

επιβάλλει	 το	 έγγραφο	 του	 Υπουργείου	 Αγροτ.	 Ανάπτυξης	 και	 Τροφίμων	 με	

αριθμ.	 πρωτ.	 237602/22-3-2004,	 μέχρις	 ότου	 εκδοθεί	 νεότερο	 ή	 ακυρωθεί	 ή	
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τροποποιηθεί.	Οι	ετικέτες	πρέπει	να	είναι	μεταφρασμένες	στα	Ελληνικά,	ενώ	ο	

κωδικός	 του	 ζώου	 ή	 της	 ομάδας	 των	 ζώων	 πρέπει	 να	 αναγράφεται	 και	 στα	

συνοδευτικά	 εμπορικά	 έγγραφα	 (τιμολόγια,	 δελτία	 αποστολής).	 Ειδικότερα,	

Ελληνικό	βόειο-μοσχαρίσιο	κρέας	είναι	μόνο	το	κρέας	το	οποίο	προέρχεται	από	

ζώα	τα	οποία	γεννήθηκαν,	εκτράφηκαν	και	σφάχτηκαν	στην	Ελλάδα.	Το	εκτός	

του	 Ελληνικού,	 βόειο-μοσχαρίσιο	 κρέας,	 φέρει	 την	 ετικέτα	 Νο2	 όπου	 μεταξύ	

άλλων	αναφέρονται	η	χώρα	γέννησης	του	ζώου	και	οι	χώρες	εκτροφής	του.	

Α.	Το	Βόειο	κρέας	που	προέρχεται	από	ζώα	τα	οποία	γεννήθηκαν,	εκτράφηκαν	

και	σφάχτηκαν	στην	Ελλάδα	συνοδεύεται	από	την	ετικέτα	Νο	1	

ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΒΟΕΙΟ	ΚΡΕΑΣ	
ΚΩΔ.	ΖΩΟΥ:	
ΧΩΡΑ	ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:	ΕΛΛΑΔΑ	
ΚΩΔ.	ΣΦΑΓΕΙΟΥ:	
ΑΡΙΘΜ.	ΣΦΑΓΗΣ	ΖΩΟΥ:	
ΗΜΕΡ.	ΣΦΑΓΗΣ:	
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	ΖΩΟΥ:	
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΙΑΠΛ./ΒΑΘ.	ΠΑΧΥΝ.)	
ΒΑΡΟΣ:	
	
	

Β.	Το	Βόειο	κρέας	που	προέρχεται	από	ζώα	που	γεννήθηκαν	εκτός	Ελλάδας	

συνοδεύεται	από	την	ετικέτα	Νο	2	

ΒΟΕΙΟ	ΚΡΕΑΣ	
ΚΩΔ.	ΖΩΟΥ:	
ΧΩΡΑ	ΓΕΝΝΗΣΗΣ:	
ΧΩΡΕΣ	ΕΚΤΡΟΦΗΣ:	
ΧΩΡΑ	ΣΦΑΓΗΣ:	
ΚΩΔ.	ΣΦΑΓΕΙΟΥ:	
ΑΡΙΘΜ.	ΣΦΑΓΗΣ	ΖΩΟΥ:	
ΗΜΕΡ.	ΣΦΑΓΗΣ:	
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	ΖΩΟΥ:	
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΙΑΠΛ./ΒΑΘ.	ΠΑΧΥΝ.)	
ΒΑΡΟΣ:	
	
Χωρίς	 την	 τήρηση	 του	 ανωτέρω	 θα	 επιστρέφεται	 το	 προϊόν	 με	 αντίστοιχο	

πρακτικό	παράβασης	με	όλες	τις	συνέπειες.	

Προφανώς	πινακίδες	παρόμοιες	σε	Αγγλικά	ή	άλλη	γλώσσα	θα	προσαρμόζονται	

στην	ανωτέρω	οδηγία.	
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Το	 κρέας	 αυτό	 πρέπει	 να	 είναι	 φρεσκότατο,	 χωρίς	 εντόσθια	 και	 κεφάλια	

μπούτια	 ή	 μπροστινά	 σύμφωνα	 με	 την	 παραγγελία	 της	 Δομής	 ολόκληρα	 ή	

τεμαχισμένα	 χωρίς	 υπερβολικά	 αποθέματα	 λίπους	 και	 αρίστης	 ποιότητας.	

Προκειμένου	 να	 είναι	 δυνατή	 η	 εξακρίβωση	 της	 ποιότητας	 του	 κιμά	 εφόσον	

παραστεί	 ανάγκη	 η	 άλεση	 του	 θα	 γίνεται	 παρουσία	 της	 επιτροπής	 που	

παραλαμβάνει	 κάθε	 φορά	 τον	 κιμά.	 Η	 ημερομηνία	 λήξης	 των	 συσκευασιών	

κρέατος	και	γαλοπούλας	να	είναι	δέκα	ημέρες	τουλάχιστον	μετά	την	ημερομηνία	

παράδοσης.	

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ	ΠΡΟΙΟΝΤΑ	-	ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ	ΠΡΟΙΟΝΤΑ	

Τα	ανωτέρω	είδη	πρέπει	να	είναι	πρώτης	ποιότητας	και	να	πληρούν	τους	όρους	

των	κείμενων	υγειονομικών,	αγορανομικών	διατάξεων	και	του	Κωδ.	τροφίμων	

και	ποτών.	Πακέτα	τυριών	που	στερούνται	την	επωνυμία	κ.λ.π.	χαρακτηριστικά	

του	προϊόντος	δεν	επιτρέπονται.	Τα	τυριά	θα	παραδίδονται	σε	βάρος	άκοπο	ή	

τριμμένο,	όταν	χρειαστεί	η	Δομή.	Θα	παραδίδεται	μαζί	με	τις	ποσότητες	και	το	

αντίστοιχο	περιτύλιγμα	για	ταυτοποίηση	της	ποικιλίας.	Θα	συσκευάζονται	κατά	

προτίμηση	σε	διαφανές	υλικό	κατάλληλο	για	τρόφιμα	και	κάθε	πακέτο	θα	φέρει	

ετικέτα	 με	 τα	 στοιχεία	 του	 αρχικού	 πακέτου	 πλην	 βάρους,	 με	 ευθύνη	 του	

προμηθευτή.	 Η	 ημερομηνία	 λήξης	 θα	 είναι	 πλέον	 του	 ενός	 μηνός	 μετά	 την	

παράδοση	των	εμπορευμάτων.	Η	θερμοκρασία	παράδοσης	των	τυροκομικών	θα	

ελέγχεται	 κατά	την	παράδοση,	ώστε	 να	μην	παρεκλίνει	από	τα	οριζόμενα	από	

τους	οδηγούς	ορθής	πρακτικής	(HACCP).	

Το	γιαούρτι	θα	πρέπει	να	πληροί	τις	προϋποθέσεις	που	προβλέπονται	από	τον	

Κώδικα	 τροφίμων	 και	 ποτών,	 τις	 ισχύουσες	 υγειονομικές,	 κτηνιατρικές,	

αγορανομικές	 κ.λ.π.	 διατάξεις.	Θερμοκρασία	 κατά	 την	ώρα	 της	παράδοσης	 και	

του	 μεταφορικού	 μέσου	 και	 του	 προϊόντος	 θα	 λαμβάνεται	 από	 την	 επιτροπή	

παραλαβής	 των	 τροφίμων.	 Ρυπασμένες	 (λερωμένες	 )	 συσκευασίες	 από	

οποιαδήποτε	αιτία	θα	επιβάλλουν	απόρριψη	του	είδους	και	σύνταξη	πρακτικού	

κακής	μεταχείρησης	του	προϊόντος.	Τα	γιαούρτια	πρέπει	να	είναι	σε	συσκευασία	

και	θα	μετράται	η	θερμοκρασία	παράδοσης	και	του	οχήματος	και	του	προϊόντος,	

ώστε	να	είναι	σύμφωνες	με	τις	αρχές	HACCP.	Η	ημερομηνία	λήξης	θα	πρέπει	να	

είναι	ολόκληρη,	ευανάγνωστη,	 (άλλως	θα	ακολουθεί	επιστροφή	του	είδους	και	

πρακτικό)	και	θα	βρίσκεται	10	ημέρες	από	την	ημέρα	παράδοσης,	εκτός	εάν	το	
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είδος	που	ζητά	η	Δομή	είναι	τέτοιο	που	έχει	μικρή	διάρκεια	ζωής	(π.χ.	5	ημέρες),	

οπότε	θα	παραδίδεται	την	επόμενη	της	πρώτης	ημέρας	της	διατηρησιμότητας.	

Ρυπασμένες	 συσκευασίες	 θα	 αποκλείονται	 της	 παραλαβής,	 επίσης	 όχι	 καλά	

κλεισμένες	 θα	 αποκλείονται	 και	 μάλιστα	 θα	 καταστρέφονται	 ενώπιον	 του	

προμηθευτή	ή	του	αντιπροσώπου	του	για	λόγους	ασφαλείας.	Θα	συντάσσονται	

πρακτικά	και	θα	εκδίδει	ανάλογο	πιστωτικό	τιμολόγιο	ο	προμηθευτής.			

Το	γιαούρτι	θα	είναι	πηγμένο	σε	δοχεία	(κεσσέδες)	από	πλαστική	ύλη	σύμφωνα	

με	 τους	 όρους	 του	 Κ.Τ.	 και	 Ποτών	 Επί	 των	 δοχείων	 (κεσσέδων)	 θα	

αναγράφονται	τα	από	τον	Νόμο	ή	άλλες	αποφάσεις	και	αγορανομικές	διατάξεις	

προβλεπόμενα	 στοιχεία.	 Ως	 γιαούρτι,	 εννοείται	 κάθε	 είδος	 γιαούρτης	 (πλην	

παραδοσιακής)	που	κυκλοφορεί	νόμιμα	στην	αγορά	και	εξυπηρετεί	τις	ανάγκες	

των	ιδρυμάτων	και	θα	προμηθεύεται	ανάλογα	με	τις	παραγγελίες	αυτών.		

ΕΙΔΗ	ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	–	ΛΟΙΠΑ	(ΔΙΑΦΟΡΑ)	ΕΙΔΗ	

Τα	εν	λόγω	είδη	πρέπει	να	είναι	πρώτης	ποιότητας	και	να	πληρούν	τους	όρους	

των	κειμένων	υγειονομικών,	αγορανομικών	διατάξεων	και	του	Κωδ.	Τροφίμων	

και	 ποτών.	 Επιτρέπεται	 η	 χορήγηση	 ειδών	 κατωτέρας	 ποιότητας	 εφόσον	

παραγγελθούν	ειδικώς	από	την	Δομή.	Σε	τέτοιες	περιπτώσεις	θα	αναγράφεται	

ρητώς	επί	των	πρωτοκόλλων	παραλαβής	από	το	προμηθευτή	η	κατωτερότητα	

της	ποιότητας	των	ειδών	καθώς	και	ότι	η	χορήγηση	αυτή	έγινε	κατόπιν	ειδικής	

παραγγελίας	της	Δομής	μας.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β:	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ	

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	

	

ΟΜΑΔΑ	Α.	ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	

Α/
Α	

ΕΙΔΟΣ	 ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

ΜΟΝΑ
ΔΑ	
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ	

ΤΙΜΗ	
ΚΙΛΟ
Υ	
(€)	

ΤΙΜΗ	
ΣΥΣΚΕ
ΥΑΣΙΑ
Σ	
(€)	

1.	 ΑΧΛΑΔΙΑ	
ΦΡΕΣΚΑ	

50	 ΚΙΛΑ	 	 	

2.	 	ΚΑΡΟΤΑ	
ΦΡΕΣΚΑ	

60	 ΚΙΛΑ	 	 	

3.	 ΚΑΡΠΟΥΖΙ	 200	 ΚΙΛΑ	 	 	
4.	 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ

Α	ΦΡΕΣΚΑ	
200	 ΚΙΛΑ	 	 	

5.	 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ	
ΞΕΡΑ	

200	 ΚΙΛΑ	 	 	

6.	 ΛΕΜΟΝΙΑ	
ΦΡΕΣΚΑ	

120	 ΚΙΛΑ	 	 	

7.	 	ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	
ΦΡΕΣΚΙΕΣ	

100	 ΚΙΛΑ	 	 	

8.	 ΜΗΛΑ	
ΚΟΚΚΙΝΑ	

150	 ΚΙΛΑ	 	 	

9.	 ΜΠΑΝΑΝΕΣ	 110	 ΚΙΛΑ	 	 	
10.	 	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	

ΦΡΕΣΚΟ	
140	 ΚΙΛΑ	 	 	

11.	 ΠΑΤΑΤΕΣ	
ΦΡΕΣΚΕΣ	

360	 ΚΙΛΑ	 	 	

12.	 ΠΕΠΟΝΙ	 100	 ΚΙΛΑ	 	 	
13.	 	ΠΙΠΕΡΙΕΣ	

ΦΡΕΣΚΙΕΣ	
ΠΡΑΣΙΝΕΣ	

150	 ΚΙΛΑ	 	 	

14.	 ΤΟΜΑΤΕΣ	
ΦΡΕΣΚΙΕΣ	

320	 ΚΙΛΑ	 	 	

15.	 	ΑΓΓΟΥΡΙΑ	
ΦΡΕΣΚΑ	

180	 ΚΙΛΑ	 	 	

ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ	ΣΥΜΠΕΡΙΛ.	ΦΠΑ:	3.500,00€	
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ΟΜΑΔΑ	Β’	ΕΙΔΗ	ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	

Α/
Α	

ΕΙΔΟΣ	 ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ	
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ		

ΜΟΝΑΔΑ	
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ	

ΤΙ
Μ
Η	
ΚΙ
ΛΟ
Υ	

(€)	

ΤΙΜΗ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
ΑΣ	

(€)	

1.	 ΤΥΡΙ	
ΑΝΘΟΤΥΡΟ	

78	 ΚΛ	 	 	

2.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	
ΑΓΕΛΑΔΟΣ	12	
Χ	200ΓΡ	

67	 ΤΜΧ	 	 	

3.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ	Α	

39	 ΚΛ	 	 	

4.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ	
2%		

230	 ΚΛ	 	 	

5.	 ΤΥΡΙ	
ΤΡΙΜΜΕΝΟ	
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ	

72	 ΚΛ	 	 	

6.	 ΤΥΡΙ	ΦΕΤΑ	
ΠΟΠ	4	ΚΙΛΩΝ	

119	 ΤΜΧ	 	 	

7.	 ΑΡΑΚΑΣ	ΚΤΨ	
1ΚΛ	

55	 ΚΛ	 	 	

8.	 ΒΑΚΑΛΑΟΣ	
ΞΑΛΜ/ΝΟΣ	
ΚΤΨ	

54	 ΚΛ	 	 	

9.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	
ΚΤΨ	

16	 ΚΛ	 	 	

10.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	
ΚΤΨ	ΦΙΛΕΤΟ	
Α/Ο	

32	 ΚΛ	 	 	

11.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ	
ΚΤΨ	
ΟΛΟΚΛΗΡΑ	

286	 ΚΛ	 	 	

12.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ	 26	 ΤΜΧ	 	 	
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ΜΠΟΥΤΙΑ	ΚΤΨ	

13.	 ΣΠΑΝΑΚΙ	ΚΤΨ	 10	 ΚΛ	 	 	

14.	 ΦΑΣΟΛΑΚΙ	
ΚΤΨ	1ΚΛ	

23	 ΚΛ	 	 	

15.	 ΨΑΡΙ	ΦΙΛΕΤΟ	
ΒΑΚΑΛΑΟΣ	

15	 ΚΛ	 	 	

16.	 ΨΑΡΙ	ΦΙΛΕΤΟ	
ΠΕΡΚΑ	

108	 ΤΜΧ	 	 	

17.	 ΜΠΡΟΚΟΛΟ	
ΚΤΨ	1ΚΛ	

6	 ΚΛ	 	 	

18.	 ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ	
ΚΤΨ	1	ΚΛ	

10	 ΚΛ	 	 	

19.	 ΒΟΕΙΟΣ	
ΚΙΜΑΣ	

223	 ΚΛ	 	 	

20.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	
ΚΙΜΑΣ	

46	 ΚΛ	 	 	

21.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	
ΦΙΛΕΤΟ	ΝΩΠΟ	

54	 ΤΜΧ	 	 	

22.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	
ΚΙΜΑΣ	

45	 ΚΛ	 	 	

23.	 ΜΟΣΧΟΣ	Α/Ο	
ΦΡΕΣΚΟΣ	

65	 ΚΛ	 	 	

24.	 ΤΑΡΑΜΑΣ	
ΦΡΕΣΚΟΣ		

1		 ΚΛ	 	 	

25.	 ΤΡΑΧΑΝΑΣ	
500ΓΡ	

20	 ΤΜΧ	 	 	

26.	 ΦΥΛΛΟ	
ΚΑΝΑΚΗ	

124	 ΤΜΧ	 	 	

27.	 ΧΟΙΡΙΝΟΣ	
ΚΙΜΑΣ	

78	 ΚΛ	 	 	

28.	 ΧΟΙΡΙΝΟ	
ΝΩΠΟ	Α/Ο	

136	 ΚΛ	 	 	

29.	 ΧΟΙΡΙΝΟ	
ΦΙΛΕΤΟ	
(ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ)	

90	 ΤΜΧ	 	 	
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30.	 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝ
ΤΙΚΟ	
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	
ΡΟΥΧΩΝ	

100	 ΛΤ	 	 	

31.	 ΓΑΝΤΙΑ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	
1ΠΑΚΕΤΟ	Χ	
100PCS	

285	 ΤΜΧ	 	 	

32.	 ΓΑΝΤΙΑ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	
MEDIUM	

440	 ΤΜΧ	 	 	

33.	 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ	
ΡΟΥΧΩΝ	4ΛΤ	

65	 ΤΜΧ	 	 	

34.	 ΣΑΚΟΙ	
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩ
Ν	80	Χ	110	

520	 ΤΜΧ	 	 	

35.	 ΣΑΚΟΙ	ΓΙΑ	
ΚΑΛΑΘΙ	
ΓΡΑΦΕΙΟΥ	

240	 ΤΜΧ	 	 	

36.	 ΠΑΝΙ	ΒΕΤΕΞ	 110	 ΤΜΧ	 	 	

37.	 ΣΥΡΜΑΤΟΣΠΟ
ΓΓΟΙ		

20	 ΤΜΧ	 	 	

38.	 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ	 50	 ΤΜΧ	 	 	

39.	 ΥΓΡΟ	
ΓΕΝΙΚΗΣ	
ΧΡΗΣΗΣ	4	ΛΤ	

62	 ΤΜΧ	 	 	

40.	 ΥΓΡΟ	
ΤΖΑΜΙΩΝ	4	ΛΤ	

20	 ΤΜΧ	 	 	

41.	 ΣΚΟΥΠΕΣ	
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	

13	 ΤΜΧ	 	 	

42.	 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑ
ΡΤΟ	10	
ΜΕΤΡΩΝ	

6	 ΤΜΧ	 	 	

43.	 ΑΠΛΩΣΤΡΑ	 5	 ΤΜΧ	 	 	

44.	 ΓΚΑΖΑΚΙ	
ΦΥΑΛΙΔΙΟ	

15	 ΤΜΧ	 	 	

45.	 ΚΑΛΑΘΙΑ	ΓΙΑ	 2	 ΤΜΧ	 	 	
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ΡΟΥΧΑ	

46.	 ΚΑΝΑΤΑ	
ΝΕΡΟΥ	
ΠΛΑΣΤΙΚΗ	

4	 ΤΜΧ	 	 	

47.	 ΚΟΝΤΑΡΙΑ	
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΒΙΔΩΤΑ	

14	 ΤΜΧ	 	 	

48.	 ΚΟΥΒΑΣ	
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣ
ΜΑΤΟΣ	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΟΣ	

2	 ΤΜΧ	 	 	

49.	 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	 20	 ΤΜΧ	 	 	

50.	 ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ	
ΣΥΣΚ.	20	ΤΜΧ	

14	 ΤΜΧ	 	 	

51.	 ΠΑΤΑΚΙ	
ΜΠΑΝΙΟΥ	
ΠΛΑΣΤΙΚΟ	

5	 ΤΜΧ	 	 	

52.	 ΣΠΡΕΥ	
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟ
ΝΟΥ	

5	 ΤΜΧ	 	 	

53.	 ΣΑΚΚΟΙ	
ΠΟΛΥΜΠΑΓΚ	

58	 ΤΜΧ	 	 	

54.	 ΑΝΙΘΟΣ	
ΦΡΕΣΚΟΣ	

4	 ΜΑΤΣΑΚΙΑ	 	 	

55.	 ΑΡΩΜΑ	
ΒΑΝΙΛΙΑ	
ΣΚΟΝΗ	ΣΥΣΚ.	
30	PCS	

15	 TMX	 	 	

56.	 ΑΥΓΑ	LARGE	 390	 ΤΜΧ	 	 	

57.	 ΔΑΦΝΗ	
ΦΥΛΛΑ	ΣΥΣΚ.	
20ΓΡ	

9	 ΤΜΧ	 	 	

58.	 ΖΑΧΑΡΗ	
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ	

10	 ΤΜΧ	 	 	

59.	 ΖΑΧΑΡΙΝΗ	 10	 ΤΜΧ	 	 	

60.	 ΖΕΛΕ	 624	 ΤΜΧ	 	 	
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61.	 ΚΑΝΕΛΛΑ	
ΟΛΟΚΛΗΡΗ	
ΣΥΣΚ.	50ΓΡ	

65	 ΤΜΧ	 	 	

62.	 ΓΑΛΑ	
ΕΒΑΠΟΡΕ	
410ΓΡ	

1100	 ΤΜΧ	 	 	

63.	 ΚΟΡΝ	
ΦΛΑΟΥΕΡ	
ΣΥΣΚ.	24	Χ	
200ΓΡ	

84	 ΤΜΧ	 	 	

64.	 ΜΠΕΙΚΙΝ	
ΠΑΟΥΝΤΕΡ	
ΣΥΣΚ.	200ΓΡ	

20	 ΤΜΧ	 	 	

65.	 ΡΙΓΑΝΗ	 2	 ΚΛ	 	 	

66.	 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ	
ΧΟΝΤΡΟ	
ΣΥΣΚ.12	Χ	
500ΓΡ	

39	 ΤΜΧ	 	 	

67.	 ΧΑΛΒΑΣ	
450ΓΡ	

26	 ΤΜΧ	 	 	

ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ	ΣΥΜΠΕΡΙΛ.	ΦΠΑ:	 25.000,00€	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Γ:	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

	

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	

EMAIL:	

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	

Για	την	««Προμήθεια	ειδών	διαβίωσης	για	τους	είκοσι	(20),	ενοίκους	της	

“Ολοκληρωμένης	Μονάδας	Αντιμετώπισης	Νόσου	Alzheimer	και	Συναφών	

Παθήσεων”	που	 εδρεύει	 στο	Χαλάνδρι	Αττικής,	 επί	 της	 οδού	Αφροδίτης	

αρ.	1	&	Ηρώδου	Αττικού	και	λειτουργεί	υπό	την	ευθύνη		της		Αστικής	Μη	

Κερδοσκοπικής	Εταιρείας	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ».	

	

ΟΜΑΔΑ	Α.	ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	

Α/Α	 ΕΙΔΟΣ	 ΣΥΝΟΛΙΚΗ	

ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

ΜΟΝΑΔΑ	

ΜΕΤΡΗΣΗΣ	

	
ΠΟΣΟΣΤΟ	 ΕΚΠΤΩΣΗΣ	 (%)	 στη	

νόμιμα	 διαμορφούμενη	 κάθε	

φορά	 μέση	 τιμή	 λιανικής	

πώλησης	 του	 είδους	 την	 ημέρα	

παράδοσης	 όπως	 αυτή	

προκύπτει	 από	 το	 εκάστοτε	

εκδιδόμενο	δελτίο	πιστοποίησης	

τιμών	 της	 Διεύθυνσης	

Ανάπτυξης	 της	 	 Περιφέρειας	

Αττικής	

	

(ενιαία	 έκπτωση	 για	 όλη	 την	

ομάδα)	

	

	
	
	

1.	 ΑΧΛΑΔΙΑ	ΦΡΕΣΚΑ	 50	 ΚΙΛΑ	

2.	 ΚΑΡΟΤΑ	ΦΡΕΣΚΑ	 60	 ΚΙΛΑ	

3.	 ΚΑΡΠΟΥΖΙ	 200	 ΚΙΛΑ	

4.	 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ	ΦΡΕΣΚΑ	 200	 ΚΙΛΑ	

5.	 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ	ΞΕΡΑ	 200	 ΚΙΛΑ	

6.	 ΛΕΜΟΝΙΑ	ΦΡΕΣΚΑ	 120	 ΚΙΛΑ	

7.	 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	ΦΡΕΣΚΕΣ	 100	 ΚΙΛΑ	

8.	 ΜΗΛΑ	ΚΟΚΚΙΝΑ	 150	 ΚΙΛΑ	

9.	 ΜΠΑΝΑΝΕΣ	 110	 ΚΙΛΑ	

10.	 ΜΠΡΟΚΟΛΟ		ΦΡΕΣΚΟ	 140	 ΚΙΛΑ	

11.	 ΠΑΤΑΤΕΣ	ΦΡΕΣΚΕΣ	 360	 ΚΙΛΑ	

12.	 ΠΕΠΟΝΙ	 100	 ΚΙΛΑ	

13.	 ΠΙΠΕΡΙΕΣ	ΦΡΕΣΚΕΣ	ΠΡΑΣΙΝΕΣ	 150	 ΚΙΛΑ	

14.	 ΤΟΜΑΤΕΣ	ΦΡΕΣΚΕΣ	 320	 ΚΙΛΑ	

15.	 ΑΓΓΟΥΡΙΑ	ΦΡΕΣΚΑ	 180	 ΚΙΛΑ	
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Η	 παρούσα	 προσφορά	 συντάχθηκε	 και	 υποβλήθηκε	 ύστερα	 από	 λεπτομερή	

εξέταση	και	μελέτη	της	Διακήρυξης	και	όλων	των	στοιχείων	(μελετών,	σχεδίων,	

κειμένων	 κλπ)	 που	 τη	 συνοδεύουν	 και	 αφορά	 στην	 εκτέλεση	 του	 έργου,	

σύμφωνα	με	τα	λοιπά	συμβατικά	τεύχη.	

Η	 παρούσα	 προσφορά,	 μας	 δεσμεύει	 για	 χρονική	 περίοδο	 6	 μηνών	 από	 την	

ημέρα	διενέργειας	του	διαγωνισμού.	

Ο	υπογράφων	

…………………………………………………………………………………………………………	

…………………	Δ/νση	………………………………………………………………………………….Α.Δ.Τ.	

………………………………………….	

Ως	νόμιμος	εκπρόσωπος	και	για	λογαριασμό	

…………………………………………………………………………………………………………	

………..	

																																																																			(Τόπος/	Ημερομηνία)		

Ο	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	

					(Υπογραφή	–	Σφραγίδα)	
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	

EMAIL:	

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	

Για	την	««Προμήθεια	ειδών	διαβίωσης	για	τους	είκοσι	(20),	ενοίκους	της	
“Ολοκληρωμένης	Μονάδας	Αντιμετώπισης	Νόσου	Alzheimer	και	Συναφών	
Παθήσεων”	που	εδρεύει	στο	Χαλάνδρι	Αττικής,	επί	της	οδού	Αφροδίτης	
αρ.	1	&	Ηρώδου	Αττικού	και	λειτουργεί	υπό	την	ευθύνη		της		Αστικής	Μη	
Κερδοσκοπικής	Εταιρείας	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ».	

ΟΜΑΔΑ	Β.	ΛΟΙΠΑ	ΕΙΔΗ	ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	

Α/Α	 ΕΙΔΟΣ	 ΕΤΗΣΙΑ	
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ	

ΜΟΝΑΔΑ	
ΜΕΤΡΗΣΗΣ	

ΤΙΜΗ	
ΜΟΝΑΔΑΣ	
ΧΩΡΙΣ	ΦΠΑ	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΤΙΜΗ	
ΧΩΡΙΣ	ΦΠΑ	

1.	 ΤΥΡΙ	
ΑΝΘΟΤΥΡΟ	

78	 ΚΛ	 	 	

2.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	
ΑΓΕΛΑΔΟΣ	12	
Χ	200ΓΡ	

67	 ΤΜΧ	 	 	

3.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ	Α	

39	 ΚΛ	 	 	

4.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ	
2%		

230	 ΚΛ	 	 	

5.	 ΤΥΡΙ	
ΤΡΙΜΜΕΝΟ	
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ	

72	 ΚΛ	 	 	

6.	 ΤΥΡΙ	ΦΕΤΑ	
ΠΟΠ	4	ΚΙΛΩΝ	

119	 ΤΜΧ	 	 	

7.	 ΑΡΑΚΑΣ	ΚΤΨ	
1ΚΛ	

55	 ΚΛ	 	 	

8.	 ΒΑΚΑΛΑΟΣ	
ΞΑΛΜ/ΝΟΣ	

54	 ΚΛ	 	 	
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ΚΤΨ	

9.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	
ΚΤΨ	

16	 ΚΛ	 	 	

10.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	
ΚΤΨ	ΦΙΛΕΤΟ	
Α/Ο	

32	 ΚΛ	 	 	

11.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ	
ΚΤΨ	
ΟΛΟΚΛΗΡΑ	

286	 ΚΛ	 	 	

12.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ	
ΜΠΟΥΤΙΑ	ΚΤΨ	

26	 ΤΜΧ	 	 	

13.	 ΣΠΑΝΑΚΙ	ΚΤΨ	 10	 ΚΛ	 	 	

14.	 ΦΑΣΟΛΑΚΙ	
ΚΤΨ	1ΚΛ	

23	 ΚΛ	 	 	

15.	 ΨΑΡΙ	ΦΙΛΕΤΟ	
ΒΑΚΑΛΑΟΣ	

15	 ΚΛ	 	 	

16.	 ΨΑΡΙ	ΦΙΛΕΤΟ	
ΠΕΡΚΑ	

108	 ΤΜΧ	 	 	

17.	 ΜΠΡΟΚΟΛΟ	
ΚΤΨ	1ΚΛ	

6	 ΚΛ	 	 	

18.	 ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ	
ΚΤΨ	1	ΚΛ	

10	 ΚΛ	 	 	

19.	 ΒΟΕΙΟΣ	
ΚΙΜΑΣ	

223	 ΚΛ	 	 	

20.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	
ΚΙΜΑΣ	

46	 ΚΛ	 	 	

21.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	
ΦΙΛΕΤΟ	ΝΩΠΟ	

54	 ΤΜΧ	 	 	

22.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	
ΚΙΜΑΣ	

45	 ΚΛ	 	 	

23.	 ΜΟΣΧΟΣ	Α/Ο	
ΦΡΕΣΚΟΣ	

65	 ΚΛ	 	 	

24.	 ΤΑΡΑΜΑΣ	
ΦΡΕΣΚΟΣ		

1		 ΚΛ	 	 	

25.	 ΤΡΑΧΑΝΑΣ	 20	 ΤΜΧ	 	 	
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500ΓΡ	

26.	 ΦΥΛΛΟ	
ΚΑΝΑΚΗ	

124	 ΤΜΧ	 	 	

27.	 ΧΟΙΡΙΝΟΣ	
ΚΙΜΑΣ	

78	 ΚΛ	 	 	

28.	 ΧΟΙΡΙΝΟ	
ΝΩΠΟ	Α/Ο	

136	 ΚΛ	 	 	

29.	 ΧΟΙΡΙΝΟ	
ΦΙΛΕΤΟ	
(ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ)	

90	 ΤΜΧ	 	 	

30.	 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝ
ΤΙΚΟ	
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	
ΡΟΥΧΩΝ	

100	 ΛΤ	 	 	

31.	 ΓΑΝΤΙΑ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	
1ΠΑΚΕΤΟ	Χ	
100PCS	

285	 ΤΜΧ	 	 	

32.	 ΓΑΝΤΙΑ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	
MEDIUM	

440	 ΤΜΧ	 	 	

33.	 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ	
ΡΟΥΧΩΝ	4ΛΤ	

65	 ΤΜΧ	 	 	

34.	 ΣΑΚΟΙ	
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩ
Ν	80	Χ	110	

520	 ΤΜΧ	 	 	

35.	 ΣΑΚΟΙ	ΓΙΑ	
ΚΑΛΑΘΙ	
ΓΡΑΦΕΙΟΥ	

240	 ΤΜΧ	 	 	

36.	 ΠΑΝΙ	ΒΕΤΕΞ	 110	 ΤΜΧ	 	 	

37.	 ΣΥΡΜΑΤΟΣΠΟ
ΓΓΟΙ		

20	 ΤΜΧ	 	 	

38.	 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ	 50	 ΤΜΧ	 	 	

39.	 ΥΓΡΟ	
ΓΕΝΙΚΗΣ	
ΧΡΗΣΗΣ	4	ΛΤ	

62	 ΤΜΧ	 	 	

40.	 ΥΓΡΟ	 20	 ΤΜΧ	 	 	
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ΤΖΑΜΙΩΝ	4	ΛΤ	

41.	 ΣΚΟΥΠΕΣ	
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	

13	 ΤΜΧ	 	 	

42.	 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑ
ΡΤΟ	10	
ΜΕΤΡΩΝ	

6	 ΤΜΧ	 	 	

43.	 ΑΠΛΩΣΤΡΑ	 5	 ΤΜΧ	 	 	

44.	 ΓΚΑΖΑΚΙ	
ΦΥΑΛΙΔΙΟ	

15	 ΤΜΧ	 	 	

45.	 ΚΑΛΑΘΙΑ	ΓΙΑ	
ΡΟΥΧΑ	

2	 ΤΜΧ	 	 	

46.	 ΚΑΝΑΤΑ	
ΝΕΡΟΥ	
ΠΛΑΣΤΙΚΗ	

4	 ΤΜΧ	 	 	

47.	 ΚΟΝΤΑΡΙΑ	
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΒΙΔΩΤΑ	

14	 ΤΜΧ	 	 	

48.	 ΚΟΥΒΑΣ	
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣ
ΜΑΤΟΣ	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΟΣ	

2	 ΤΜΧ	 	 	

49.	 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	 20	 ΤΜΧ	 	 	

50.	 ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ	
ΣΥΣΚ.	20	ΤΜΧ	

14	 ΤΜΧ	 	 	

51.	 ΠΑΤΑΚΙ	
ΜΠΑΝΙΟΥ	
ΠΛΑΣΤΙΚΟ	

5	 ΤΜΧ	 	 	

52.	 ΣΠΡΕΥ	
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟ
ΝΟΥ	

5	 ΤΜΧ	 	 	

53.	 ΣΑΚΚΟΙ	
ΠΟΛΥΜΠΑΓΚ	

58	 ΤΜΧ	 	 	

54.	 ΑΝΙΘΟΣ	
ΦΡΕΣΚΟΣ	

4	 ΜΑΤΣΑΚΙΑ	 	 	

55.	 ΑΡΩΜΑ	
ΒΑΝΙΛΙΑ	
ΣΚΟΝΗ	ΣΥΣΚ.	

15	 TMX	 	 	
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30	PCS	

56.	 ΑΥΓΑ	LARGE	 390	 ΤΜΧ	 	 	

57.	 ΔΑΦΝΗ	
ΦΥΛΛΑ	ΣΥΣΚ.	
20ΓΡ	

9	 ΤΜΧ	 	 	

58.	 ΖΑΧΑΡΗ	
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ	

10	 ΤΜΧ	 	 	

59.	 ΖΑΧΑΡΙΝΗ	 10	 ΤΜΧ	 	 	

60.	 ΖΕΛΕ	 624	 ΤΜΧ	 	 	

61.	 ΚΑΝΕΛΛΑ	
ΟΛΟΚΛΗΡΗ	
ΣΥΣΚ.	50ΓΡ	

65	 ΤΜΧ	 	 	

62.	 ΓΑΛΑ	
ΕΒΑΠΟΡΕ	
410ΓΡ	

1100	 ΤΜΧ	 	 	

63.	 ΚΟΡΝ	
ΦΛΑΟΥΕΡ	
ΣΥΣΚ.	24	Χ	
200ΓΡ	

84	 ΤΜΧ	 	 	

64.	 ΜΠΕΙΚΙΝ	
ΠΑΟΥΝΤΕΡ	
ΣΥΣΚ.	200ΓΡ	

20	 ΤΜΧ	 	 	

65.	 ΡΙΓΑΝΗ	 2	 ΚΛ	 	 	

66.	 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ	
ΧΟΝΤΡΟ	
ΣΥΣΚ.12	Χ	
500ΓΡ	

39	 ΤΜΧ	 	 	

67.	 ΧΑΛΒΑΣ	
450ΓΡ	

26	 ΤΜΧ	 	 	

ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗ	ΣΥΜΠΕΡΙΛ.	ΦΠΑ:	 ……………….€	

	

Η	 παρούσα	 προσφορά	 συντάχθηκε	 και	 υποβλήθηκε	 ύστερα	 από	 λεπτομερή	

εξέταση	και	μελέτη	της	Διακήρυξης	και	όλων	των	στοιχείων	(μελετών,	σχεδίων,	

κειμένων	 κλπ)	 που	 τη	 συνοδεύουν	 και	 αφορά	 στην	 εκτέλεση	 του	 έργου,	

σύμφωνα	με	τα	λοιπά	συμβατικά	τεύχη.	
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Η	παρούσα	προσφορά,	μας	δεσμεύει	για	χρονική	περίοδο	για	διάστημα	6	μηνών	

από	την	επόμενη	της	διενέργειας	του	διαγωνισμού.		

Ο	υπογράφων	

…………………………………………………………………………………………………………	

…………………	Δ/νση	………………………………………………………………………………….Α.Δ.Τ.	

………………………………………….	

Ως	νόμιμος	εκπρόσωπος	και	για	λογαριασμό	

…………………………………………………………………………………………………………	

………..	

																																																																			(Τόπος/	Ημερομηνία)		

Ο	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	

					(Υπογραφή	–	Σφραγίδα)	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ	’	

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ		ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ		ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	ΚΑΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		

	

	

Εκδότης	 (Πλήρης	 επωνυμία	 Πιστωτικού	 Ιδρύματος	 …………………………….	 /	 ΕΝΙΑΙΟ	 ΤΑΜΕΙΟ	

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ	 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	 -	 ΤΟΜΕΑΣ	 ΣΥΝΤΑΞΗΣ	 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	 ΚΑΙ	 ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ	

ΔΗΜΟΣΙΩΝ	ΕΡΓΩΝ	(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)		

Ημερομηνία	έκδοσης				……………………………..	

Προς:	Α.Μ.Κ.Ε.	ΑΠΟΣΤΟΛΗ		

Ήρας	8	&	Δέσπως	Σέχου	37,	Τ.Κ.	11743,	Ν.	Κόσμος		

	

Εγγύηση	μας	υπ’	αριθμ.	………………..	ποσού	………………….…….	ευρώ.	

Έχουμε	την	τιμή	να	σας	γνωρίσουμε	ότι	εγγυόμαστε	με	την	παρούσα	επιστολή	ανέκκλητα	

και	ανεπιφύλακτα	παραιτούμενοι	του	δικαιώματος	της	διαιρέσεως	και	διζήσεως	μέχρι	του	

ποσού	των	ευρώ………………………………………………………………………..	

υπέρ	του:		

(i)	 [σε	περίπτωση	φυσικού	προσώπου]:	 (ονοματεπώνυμο,	 πατρώνυμο)	 ..............................,		

ΑΦΜ:	................	(διεύθυνση)	.......................…………………………………..,	ή	

(ii)	 [σε	 περίπτωση	 νομικού	 προσώπου]:	 (πλήρη	 επωνυμία)	 ........................,	

ΑΦΜ:	......................	(διεύθυνση)	.......................…………………………………..	ή	

(iii)	[σε	περίπτωση	ένωσης	ή	κοινοπραξίας:]	των	φυσικών	/	νομικών	προσώπων	

α)	(πλήρη	επωνυμία)	........................,	ΑΦΜ:	......................	(διεύθυνση)	...................	

β)	(πλήρη	επωνυμία)	........................,	ΑΦΜ:	......................	(διεύθυνση)	...................	

γ)	 (πλήρη	 επωνυμία)	 ........................,	 ΑΦΜ:	 ......................	 (διεύθυνση)	 ..................	

(συμπληρώνεται	με	όλα	τα	μέλη	της	ένωσης	/	κοινοπραξίας)	

ατομικά	και	για	κάθε	μία	από	αυτές	και	ως	αλληλέγγυα	και	εις	ολόκληρο	υπόχρεων	μεταξύ	

τους,	εκ	της	ιδιότητάς	τους	ως	μελών	της	ένωσης	ή	κοινοπραξίας,	
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για	την	καλή	εκτέλεση	της	από	………….....	σύμβασης,	σύμφωνα	με	την	υπ’	αριθ.	002/2017	

Διακήρυξη	 της	Α.Μ.Κ.Ε.	 «Αποστολή»,	 για	 την	προμήθεια	 των	προϊόντων	 της	Ομάδας	Α’	 ή	

/και	 των	 προϊόντων	 διατροφής	 της	 Ομάδας	 Β΄	 προς	 κάλυψη	 των	 αναγκών	

της	 …………………………	 και	 το	 οποίο	 ποσόν	 καλύπτει	 το	 5%	 της	 συμβατικής	 προ	 ΦΠΑ	

αξίας	…………………ευρώ	αυτής.	

Το	παραπάνω	ποσό	τηρείται	στη	διάθεσή	σας	και	θα	καταβληθεί	ολικά	ή	μερικά	χωρίς	καμία	

από	μέρους	μας	αντίρρηση,	αμφισβήτηση	ή	ένσταση	και	χωρίς	να	ερευνηθεί	 το	βάσιμο	ή	

μη	της	απαίτησης	σας	μέσα	σε	3			ημέρες	από	την	απλή	έγγραφη	ειδοποίησή	σας.	

Σε	περίπτωση	κατάπτωσης	της	εγγύησης,	το	ποσό	της	κατάπτωσης	υπόκειται	στο	εκάστοτε	

ισχύον	πάγιο	τέλος	χαρτοσήμου.	

Η	παρούσα	εγγύησή	μας	αφορά	μόνο	την	παραπάνω	αιτία	και	ισχύει	μέχρι	την	επιστροφή	

της	σ’	εμάς	οπότε	γίνεται	αυτοδίκαια	άκυρη	και	δεν	έχει	απέναντί	μας	καμία	ισχύ.	

Η	παρούσα	ισχύει	μέχρι	και	την	...............		

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ	ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΕΚΔΟΤΗ:	Ο	χρόνος	ισχύος	πρέπει	να	είναι	πλέον	τριών	(3)	μηνών		του	

χρόνου	διάρκειας	της	σύμβασης).	

Βεβαιώνουμε	 υπεύθυνα	 ότι	 το	 ποσό	 των	 εγγυητικών	 επιστολών	 που	 έχουν	 δοθεί,	

συνυπολογίζοντας	και	το	ποσό	της	παρούσας,	δεν	υπερβαίνει	το	όριο	των	εγγυήσεων	που	

έχουμε	το	δικαίωμα	να	εκδίδουμε.	

	

(Εξουσιοδοτημένη	Υπογραφή)	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	E:	ΣΧΕΔΙΟ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

	

ΣΥΜΒΑΣΗ	

	

ΜΕΤΑΞΥ	ΤΗΣ	ΑΣΤΙΚΗΣ	ΜΗ	ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»	

	

ΚΑΙ	

	

Τ….		..………………..………………………..	
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Σ	Υ	Μ	Β	Α	Σ	Η	

	

	

Στην	Αθήνα	σήμερα	την	……../……/2017	μεταξύ:	

	

Αφενός	 της	 Αστικής	 Μη	 Κερδοσκοπικής	 Εταιρείας	 με	 την	 επωνυμία	

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,	 που	 εδρεύει	 στο	 Ν.	 Κόσμο,	 Ήρας	 8	 &	 Δέσπως	 Σέχου	 37,	 ΑΦΜ	

997889618	και	Δ.Ο.Υ.	ΙΖ’	Αθήνας	και	εκπροσωπείται	νόμιμα	για	την	υπογραφή	

της	παρούσας	από	τον	Γενικό	Διευθυντή		της,	κ.	Κωνσταντίνο	Δήμτσα,		

	

Και	αφετέρου	 της	με	 την	 επωνυμία	 «………………………»	 και	 το	 διακριτικό	 τίτλο	

«………………………………..»	 με	 ΑΦΜ	 ………………………..	 της	 Δ.Ο.Υ.	 ……………………	

(στο	 εξής	 καλούμενη	 «Ανάδοχος»)	 που	 εδρεύει	 επί	 της	 οδού	

…………………………………..	αρ……..,	Τ.Κ.	……………	και	εκπροσωπείται	νόμιμα	για	την	

πρώτη	υπογραφή	της	παρούσας	από	…………………..	 ,	 κάτοικο…………………,	οδός	

……………………	αρ.	…………,	με	ΑΔΤ	……………………	

	

Και	αφού	έλαβαν	υπόψη:		

-Τo	υπ’	αριθ.	/……/	2017	Πρακτικό	της	Επιτροπής	Διεξαγωγής	Διενέργειας		του	

υπ’	 αριθ.	 002/2017	 Συνοπτικού	 Διαγωνισμού	 για	 την	 	 «Προμήθεια	 ειδών	

διαβίωσης	για	τους	είκοσι	 (20),	 ενοίκους	της	 “Ολοκληρωμένης	Μονάδας	

Αντιμετώπισης	 Νόσου	 Alzheimer	 και	 Συναφών	 Παθήσεων”	 που	 εδρεύει	

στο	Χαλάνδρι	Αττικής,	επί	της	οδού	Αφροδίτης	αρ.	1	&	Ηρώδου	Αττικού	

και	 λειτουργεί	 υπό	 την	 ευθύνη	 	 της	 	 Αστικής	 Μη	 Κερδοσκοπικής	

Εταιρείας	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,	κατά	τον	οποίο	διαγωνισμό	αναδείχθηκε	προσωρινή	

μειοδότρια	 η	 Ανάδοχος,	 συνταχθέντος	 του	 ως	 άνω	 Πρακτικού,	 για	 την	

Ομάδα/ες..........,	 το	 αποτέλεσμα	 του	 οποίου	 εγκρίθηκε	 με	 το	 από	

…../…../…….Πρακτικό	του	Δ.Σ.	της	«Αποστολής».	

	

-	 Τo	 	 υπ’	 αριθ.	……./2017	Πρακτικό	 της	 Επιτροπής	 Διενέργειας	 του	 υπ’	 αριθμ.	

002/2017	 Συνοπτικού	 Διαγωνισμού	 περί	 ελέγχου	 των	 προσκομιζόμενων	

δικαιολογητικών	 κατακύρωσης	 περί	 οριστικής	 κατακύρωσης	 και	 υπογραφής	
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της	 παρούσης,	 εγκριθέντος	 με	 την	 από	 …./…/…..	 απόφαση	 του	 Γενικού	

Διευθυντή	της	«Αποστολής».	

	

Συμφωνήθηκαν,	συνομολογήθηκαν	και	έγιναν	αμοιβαία	αποδεκτά	τα	εξής	:	

	

	

ΑΡΘΡΟ	1ο:	Αντικείμενο	–	Διάρκεια	της	Σύμβασης		

1.1.	Αντικείμενο	της	σύμβασης	είναι	η	Προμήθεια	Ειδών	Διαβίωσης	σε	μηνιαία	

βάση,	 με	 σκοπό	 την	 εξυπηρέτηση	 των	 είκοσι	 (20)	 ενοίκων	 της	

Ολοκληρωμένης	Μονάδας	Αντιμετώπισης	Νόσου	Alzheimer	και	συναφών	

παθήσεων,	που	 εδρεύει	στο	Χαλάνδρι	Αττικής,	 επί	 της	οδού	 	Αφροδίτης	

αρ.	1	&	Ηρώδου	Αττικού	και	η	οποία	λειτουργεί	υπό	την	ευθύνη	της	Αστικής	

Μη	Κερδοσκοπικής	Εταιρείας	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ».		

1.2.	 Οι	 προσφερόμενες	 Ομάδες	 ειδών	 διαβίωσης,	 ανά	 είδος	 και	 συνολική	

ποσότητα	έχουν	ως	εξής:	

ΟΜΑΔΑ	Α.	ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	

Α/
Α	

ΕΙΔΟΣ	 ΕΤΗΣΙΑ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

ΜΟΝΑ
ΔΑ	
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ	

1.	 ΑΧΛΑΔΙΑ	
ΦΡΕΣΚΑ	

50	 ΚΙΛΑ	

2.	 	ΚΑΡΟΤΑ	
ΦΡΕΣΚΑ	

60	 ΚΙΛΑ	

3.	 ΚΑΡΠΟΥΖΙ	 200	 ΚΙΛΑ	
4.	 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ

Α	ΦΡΕΣΚΑ	
200	 ΚΙΛΑ	

5.	 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ	
ΞΕΡΑ	

200	 ΚΙΛΑ	

6.	 ΛΕΜΟΝΙΑ	
ΦΡΕΣΚΑ	

120	 ΚΙΛΑ	

7.	 	ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	
ΦΡΕΣΚΙΕΣ	

100	 ΚΙΛΑ	

8.	 ΜΗΛΑ	
ΚΟΚΚΙΝΑ	

150	 ΚΙΛΑ	

9.	 ΜΠΑΝΑΝΕΣ	 110	 ΚΙΛΑ	
10.	 	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	

ΦΡΕΣΚΟ	
140	 ΚΙΛΑ	

11.	 ΠΑΤΑΤΕΣ	
ΦΡΕΣΚΕΣ	

360	 ΚΙΛΑ	
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12.	 ΠΕΠΟΝΙ	 100	 ΚΙΛΑ	
13.	 	ΠΙΠΕΡΙΕΣ	

ΦΡΕΣΚΙΕΣ	
ΠΡΑΣΙΝΕΣ	

150	 ΚΙΛΑ	

14.	 ΤΟΜΑΤΕΣ	
ΦΡΕΣΚΙΕΣ	

320	 ΚΙΛΑ	

15.	 	ΑΓΓΟΥΡΙΑ	
ΦΡΕΣΚΑ	

180	 ΚΙΛΑ	

	

ΟΜΑΔΑ	Β’.	ΛΟΙΠΑ	ΕΙΔΗ	ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	

Α/
Α	

ΕΙΔΟΣ	 ΕΤΗΣ
ΙΑ	
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ	

ΜΟΝΑΔΑ	
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ	

1.	 ΤΥΡΙ	
ΑΝΘΟΤΥΡΟ	

78	 ΚΛ	

2.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	
ΑΓΕΛΑΔΟΣ	12	
Χ	200ΓΡ	

67	 ΤΜΧ	

3.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ	Α	

39	 ΚΛ	

4.	 ΓΙΑΟΥΡΤΙ	
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ	
2%		

230	 ΚΛ	

5.	 ΤΥΡΙ	
ΤΡΙΜΜΕΝΟ	
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ	

72	 ΚΛ	

6.	 ΤΥΡΙ	ΦΕΤΑ	
ΠΟΠ	4	ΚΙΛΩΝ	

119	 ΤΜΧ	

7.	 ΑΡΑΚΑΣ	ΚΤΨ	
1ΚΛ	

55	 ΚΛ	

8.	 ΒΑΚΑΛΑΟΣ	
ΞΑΛΜ/ΝΟΣ	
ΚΤΨ	

54	 ΚΛ	

9.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	
ΚΤΨ	

16	 ΚΛ	

10.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	
ΚΤΨ	ΦΙΛΕΤΟ	

32	 ΚΛ	
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Α/Ο	

11.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ	
ΚΤΨ	
ΟΛΟΚΛΗΡΑ	

286	 ΚΛ	

12.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ	
ΜΠΟΥΤΙΑ	ΚΤΨ	

26	 ΤΜΧ	

13.	 ΣΠΑΝΑΚΙ	ΚΤΨ	 10	 ΚΛ	

14.	 ΦΑΣΟΛΑΚΙ	
ΚΤΨ	1ΚΛ	

23	 ΚΛ	

15.	 ΨΑΡΙ	ΦΙΛΕΤΟ	
ΒΑΚΑΛΑΟΣ	

15	 ΚΛ	

16.	 ΨΑΡΙ	ΦΙΛΕΤΟ	
ΠΕΡΚΑ	

108	 ΤΜΧ	

17.	 ΜΠΡΟΚΟΛΟ	
ΚΤΨ	1ΚΛ	

6	 ΚΛ	

18.	 ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ	
ΚΤΨ	1	ΚΛ	

10	 ΚΛ	

19.	 ΒΟΕΙΟΣ	
ΚΙΜΑΣ	

223	 ΚΛ	

20.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ	
ΚΙΜΑΣ	

46	 ΚΛ	

21.	 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ	
ΦΙΛΕΤΟ	ΝΩΠΟ	

54	 ΤΜΧ	

22.	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	
ΚΙΜΑΣ	

45	 ΚΛ	

23.	 ΜΟΣΧΟΣ	Α/Ο	
ΦΡΕΣΚΟΣ	

65	 ΚΛ	

24.	 ΤΑΡΑΜΑΣ	
ΦΡΕΣΚΟΣ		

1		 ΚΛ	

25.	 ΤΡΑΧΑΝΑΣ	
500ΓΡ	

20	 ΤΜΧ	

26.	 ΦΥΛΛΟ	
ΚΑΝΑΚΗ	

124	 ΤΜΧ	

27.	 ΧΟΙΡΙΝΟΣ	
ΚΙΜΑΣ	

78	 ΚΛ	
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28.	 ΧΟΙΡΙΝΟ	
ΝΩΠΟ	Α/Ο	

136	 ΚΛ	

29.	 ΧΟΙΡΙΝΟ	
ΦΙΛΕΤΟ	
(ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ)	

90	 ΤΜΧ	

30.	 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝ
ΤΙΚΟ	
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	
ΡΟΥΧΩΝ	

100	 ΛΤ	

31.	 ΓΑΝΤΙΑ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	
1ΠΑΚΕΤΟ	Χ	
100PCS	

285	 ΤΜΧ	

32.	 ΓΑΝΤΙΑ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	
MEDIUM	

440	 ΤΜΧ	

33.	 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ	
ΡΟΥΧΩΝ	4ΛΤ	

65	 ΤΜΧ	

34.	 ΣΑΚΟΙ	
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩ
Ν	80	Χ	110	

520	 ΤΜΧ	

35.	 ΣΑΚΟΙ	ΓΙΑ	
ΚΑΛΑΘΙ	
ΓΡΑΦΕΙΟΥ	

240	 ΤΜΧ	

36.	 ΠΑΝΙ	ΒΕΤΕΞ	 110	 ΤΜΧ	

37.	 ΣΥΡΜΑΤΟΣΠΟ
ΓΓΟΙ		

20	 ΤΜΧ	

38.	 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ	 50	 ΤΜΧ	

39.	 ΥΓΡΟ	
ΓΕΝΙΚΗΣ	
ΧΡΗΣΗΣ	4	ΛΤ	

62	 ΤΜΧ	

40.	 ΥΓΡΟ	
ΤΖΑΜΙΩΝ	4	ΛΤ	

20	 ΤΜΧ	

41.	 ΣΚΟΥΠΕΣ	
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	

13	 ΤΜΧ	

42.	 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑ
ΡΤΟ	10	
ΜΕΤΡΩΝ	

6	 ΤΜΧ	
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43.	 ΑΠΛΩΣΤΡΑ	 5	 ΤΜΧ	

44.	 ΓΚΑΖΑΚΙ	
ΦΥΑΛΙΔΙΟ	

15	 ΤΜΧ	

45.	 ΚΑΛΑΘΙΑ	ΓΙΑ	
ΡΟΥΧΑ	

2	 ΤΜΧ	

46.	 ΚΑΝΑΤΑ	
ΝΕΡΟΥ	
ΠΛΑΣΤΙΚΗ	

4	 ΤΜΧ	

47.	 ΚΟΝΤΑΡΙΑ	
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΒΙΔΩΤΑ	

14	 ΤΜΧ	

48.	 ΚΟΥΒΑΣ	
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣ
ΜΑΤΟΣ	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΟΣ	

2	 ΤΜΧ	

49.	 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	 20	 ΤΜΧ	

50.	 ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ	
ΣΥΣΚ.	20	ΤΜΧ	

14	 ΤΜΧ	

51.	 ΠΑΤΑΚΙ	
ΜΠΑΝΙΟΥ	
ΠΛΑΣΤΙΚΟ	

5	 ΤΜΧ	

52.	 ΣΠΡΕΥ	
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟ
ΝΟΥ	

5	 ΤΜΧ	

53.	 ΣΑΚΚΟΙ	
ΠΟΛΥΜΠΑΓΚ	

58	 ΤΜΧ	

54.	 ΑΝΙΘΟΣ	
ΦΡΕΣΚΟΣ	

4	 ΜΑΤΣΑΚΙΑ	

55.	 ΑΡΩΜΑ	
ΒΑΝΙΛΙΑ	
ΣΚΟΝΗ	ΣΥΣΚ.	
30	PCS	

15	 TMX	

56.	 ΑΥΓΑ	LARGE	 390	 ΤΜΧ	

57.	 ΔΑΦΝΗ	
ΦΥΛΛΑ	ΣΥΣΚ.	
20ΓΡ	

9	 ΤΜΧ	
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58.	 ΖΑΧΑΡΗ	
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ	

10	 ΤΜΧ	

59.	 ΖΑΧΑΡΙΝΗ	 10	 ΤΜΧ	

60.	 ΖΕΛΕ	 624	 ΤΜΧ	

61.	 ΚΑΝΕΛΛΑ	
ΟΛΟΚΛΗΡΗ	
ΣΥΣΚ.	50ΓΡ	

65	 ΤΜΧ	

62.	 ΓΑΛΑ	
ΕΒΑΠΟΡΕ	
410ΓΡ	

1100	 ΤΜΧ	

63.	 ΚΟΡΝ	
ΦΛΑΟΥΕΡ	
ΣΥΣΚ.	24	Χ	
200ΓΡ	

84	 ΤΜΧ	

64.	 ΜΠΕΙΚΙΝ	
ΠΑΟΥΝΤΕΡ	
ΣΥΣΚ.	200ΓΡ	

20	 ΤΜΧ	

65.	 ΡΙΓΑΝΗ	 2	 ΚΛ	

66.	 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ	
ΧΟΝΤΡΟ	
ΣΥΣΚ.12	Χ	
500ΓΡ	

39	 ΤΜΧ	

67.	 ΧΑΛΒΑΣ	
450ΓΡ	

26	 ΤΜΧ	

	

	

1.3.	 Η	 διάρκεια	 της	 σύμβασης	 άρχεται	 	 από	 την	 ημερομηνία	 υπογραφής	 της	

σχετικής	σύμβασης			με	τον	ανάδοχο	του	διαγωνισμού	και	λήγει	την	31.12.2017	

και	μέχρις	εξαντλήσεως	του	προϋπολογισμού	της	Διακήρυξης.	Η	Αποστολή	 	σε	

περίπτωση	 που	 δεν	 εξαντληθεί	 η	 προϋπολογισθείσα	 δαπάνη,	 διατηρεί	 το	

δικαίωμα	 τρίμηνης	 παράτασης	 του	 χρόνου	 διάρκειας	 της	 συμβάσεως	 με	 τους	

ίδιους	όρους	και	προϋποθέσεις.	Η	σύμβαση	μπορεί	να	λυθεί	και	πριν	τη	λήξη	της,	

εφ’	όσον	ολοκληρωθεί	η	παράδοση	και	παραλαβή	του	συνόλου	των	συμβατικών	

ειδών	διατροφής	στους	επωφελούμενους	και	εξαντληθεί	ο	προϋπολογισμός	της	

Διακήρυξης.		
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ΑΡΘΡΟ	2ο:	Αμοιβή	–	Τίμημα	–		Τρόπος	πληρωμής	–	Κρατήσεις	

2.1.	Η	τιμή	της	ποσότητας	του	συνόλου	των		προμηθευόμενων	ειδών	διαβίωσης	

της	 κατηγορίας	 οπωροκηπευτικών	 (Ομάδα	 Α’)	 συμφωνείται	 στο	 ενιαίο	

ποσοστό	 έκπτωσης	 ύψους	 ……….	%	 επί	 της	 μέσης	 λιανικής	 τιμής	 πώλησης	

όπως	 αυτή	 διαμορφώνεται	 κατά	 την	 ημέρα	 παραλαβής	 των	 ειδών	

οπωροπωλείου	 και	 όπως	 αυτή	 προκύπτει	 από	 το	 εκάστοτε	 εκδιδόμενο	 δελτίο	

πιστοποίησης	τιμών	της	Διεύθυνσης	Ανάπτυξης	της	Περιφέρειας	Αττικής,	βάσει	

της	οικονομικής	προσφοράς,	που	κατέθεσε	ο	ανάδοχος	και	η	οποία	παρατίθεται	

στο	 Παράρτημα	 Α’	 της	 παρούσης	 συμβάσεως,	 που	 αποτελεί	 αναπόσπαστο	

τμήμα	αυτής.	

2.2.	Η	τιμή	της	ποσότητας	του	συνόλου	των		προμηθευόμενων	ειδών	διαβίωσης	

της	 κατηγορίας	 λοιπών	 ειδών	 διαβίωσης	 (ΟΜΑΔΑ	 Β’,)	 συμφωνείται	 στο	

ποσό	 των	 …………………………………………….(……………..€),	 μη	

συμπεριλαμβανομένου	 του	 αναλογούντος	 Φ.Π.Α.,	 βάσει	 της	 οικονομικής	

προσφοράς,	που	κατέθεσε	ο	ανάδοχος	και	η	οποία	παρατίθεται	στο	Παράρτημα	

Α’	της	παρούσης	συμβάσεως,	που	αποτελεί	αναπόσπαστο	τμήμα	αυτής.	

2.3.	 Για	 το	 προϊόν	 της	 Ομάδας	 Α’	 η	 προσφερόμενη	 έκπτωση	 στη	 νόμιμα	

διαμορφούμενη	κάθε	φορά	μέση	τιμή	λιανικής	πώλησης	του	 είδους	την	ημέρα	

παράδοσής	 του	 και	 που	 αντιστοιχεί	 στην	 ποιότητα	 και	 σε	 κάθε	 άλλο	

χαρακτηριστικό	του	γνώρισμα,	είναι	σταθερή	και	αμετάβλητη	και	ισχύει	για	όλη	

τη	διάρκεια	της	προμήθειας	και	της	χρονικής	παράτασης	που	τυχόν	ζητηθεί	από	

την		Αποστολή		και	δεν	υπόκειται	για	κανένα	λόγο	σε	αναθεώρηση.		

2.4.	Για	τα	προϊόντα	της	Ομάδας	Β’	η	προσφερόμενη	τιμή	του	αναδόχου	είναι	

σταθερή	και	αμετάβλητη	και	ισχύει	για	όλη	τη	διάρκεια	της	προμήθειας	και	της	

χρονικής	παράτασης	που	τυχόν	ζητηθεί	από	την	«Αποστολή»	και	δεν	υπόκειται	

για	κανένα	λόγο	σε	αναθεώρηση.	

2.5.	Αποκλείεται	 αναθεώρηση	 των	 τιμών	προσφοράς	και	 οποιαδήποτε	αξίωση	

του	αναδόχου	πέραν	του	αντιτίμου	των	ειδών	που	θα	προμηθεύσει	βάσει	 των	

τιμών	ή	του	ποσοστού	έκπτωσης	της	προσφοράς	του.	

	2.6.	Υπό	 	την	 	προϋπόθεση	της	ομαλής	και	έγκαιρη	ροής	χρηματοδότησης	των	

υπηρεσιών	 της	 Μονάδας,	 η	 πληρωμή	 του	 αναδόχου	 θα	 γίνεται	 σε	 ευρώ	 (€),		

μετά	από	κάθε	τμηματική	οριστική,	ποιοτική	και	ποσοτική	παραλαβή	από	την	

τριμελή	επιτροπή	παραλαβής/παρακολούθησης	έργου	(στο	εξής	η	Επιτροπή)	με	
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βάση	 τη	 συσκευασία,	 την	 περιγραφή	 και	 την	 τιμή	 των	 ειδών,	 όπως	 αυτά		

προσδιορίζονται	αναλυτικά	στην	τεχνική	και	οικονομική	του	προσφορά	και	υπό	

τον	 όρο	 ότι	 δεν	 συντρέχει	 περίπτωση	 παραλαβής	 των	 ειδών	 με	 έκπτωση	 ή	

περίπτωση	επιβολής	προστίμων	ή	άλλων	οικονομικών	κυρώσεων	εις	βάρος	του	

αναδόχου.	 	Η	πληρωμή	θα	γίνεται	με	 	την	εξόφληση	του	100%	της	συμβατικής	

αξίας	 της	 ποσότητας	 που	 παραδόθηκε	 και	 	 με	 την	 	 προσκόμιση	 των	 κάτωθι	

δικαιολογητικών	από	τον	ανάδοχο:		

2.6.1.	Πρωτόκολλο	 οριστικής	 τμηματικής	ποσοτικής	 και	 ποιοτικής	παραλαβής,	

σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στις	παραγράφους		2.6	και	2.7.	

2.6.2.	 	 Τιμολόγιο	 του	 προμηθευτή	 εις	 τριπλούν	 που	 να	 αναφέρει	 την	 	 ένδειξη	

«Εξοφλήθηκε»	

2.6.3.	 Εξοφλητική	 Απόδειξη	 του	 προμηθευτή,	 εάν	 το	 Τιμολόγιο	 δεν	 φέρει	 την	

ένδειξη	«Εξοφλήθηκε».	

2.6.4.	Βεβαίωση	της	οικείας	Αγορανομικής	αρχής	για	την	τιμή	του	κάθε	είδους	

την	ημέρα	της	παράδοσης	(στην	περίπτωση	της	Ομάδας	Α’)	

2.6.5.	Φορολογική	και	ασφαλιστική	ενημερότητα.	

2.7.	Η	πληρωμή	θα	γίνεται	έως	60	μέρες	από	την	παραλαβή	τιμολογίου.	

2.8.	 Ο	 Φ.Π.Α.	 που	 αναλογεί,	 θα	 καταβάλλεται	 από	 την	 Αναθέτουσα,	 στον	

Ανάδοχο	 με	 την	 εξόφληση	 του	 εκδοθέντος	 υπ’	 αυτού	 τιμολογίου,	 και	

υποχρεούται	(ο	ανάδοχος)	να	τον	αποδώσει	σύμφωνα	με	τον	νόμο.	

2.9.	Ο	αναλογών	φόρος	βαρύνει	τον	ανάδοχο.		

2.10.	Οι	κρατήσεις	επί	της	συνολικής	συμβατικής	αξίας	βαρύνουν	τον	ανάδοχο,	

ήτοι	:				

-	0,06%	επί	της	συνολικής	αξίας	προ	Φ.Π.Α.	Υπέρ	της	Ενιαίας	Ανεξάρτητης	Αρχής	

Δημοσίων	Συμβάσεων.	

-	 Τέλος	 Χαρτοσήμου	 3%	 επί	 του	 ανωτέρου	 τέλους	 0,06%	 Υπέρ	 της	 Ενιαίας	

Ανεξάρτητης	Αρχής	Δημοσίων	Συμβάσεων.	
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-Υπέρ	Ο.Γ.Α.	20%	επί	του	ανωτέρου	χαρτοσήμου.	

2.11.	 Τα	 	 έξοδα	 συσκευασίας,	 μεταφοράς,	 	 διανομής,	 πάσης	 φύσεως	 αμοιβές	

προσωπικού	του	Αναδόχου	και	εν	γένει	ό,τι	απαιτείται		για	παράδοση	στον	τόπο	

και	 χρόνο	 που	 προβλέπεται	 στη	 διακήρυξη	 περιλαμβάνονται	 στην	

προσφερόμενη	από	τον	Ανάδοχο	τιμή	και	καμία	αμφισβήτηση	δεν	είναι	δυνατό	

να	προκύψει	ή	ενδεχόμενη	απαίτηση	από	τον	Ανάδοχο,	για	επιπλέον	καταβολή	

αποζημίωσης	σ’	αυτόν,	για	τις	παραπάνω	δαπάνες.	

2.12.	 Τα	 δικαιολογητικά	 που	 εκδίδονται	 σε	 χώρες	 εκτός	 Ελλάδας,	 θα	

υποβάλλονται	στην	Αναθέτουσα	επικυρωμένα	και	σε	επίσημη	μετάφραση	στην	

Ελληνική	από	αρμόδια	Ελληνική	Αρχή.	

	

ΑΡΘΡΟ	3ο:	ΕΓΓΥΗΣΗ	ΚΑΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	

3.1.	 Για	 την	 άρτια,	 άριστη,	 πιστή	 και	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 της	 παρούσας	

εκτέλεση	του	Έργου,	ο	Ανάδοχος	με	την	υπογραφή	της	παρούσας	κατέθεσε	στην	

«Αποστολή»	 την	 υπ’	 αριθ.	 ………………………….	 εγγυητική	 επιστολή	 καλής	

εκτέλεσης	 της………………………………,	 για	 την	 προμήθεια	 των	 προϊόντων	 της	

Ομάδας	Α’	 και	 της	Ομάδας	Β΄	 	η	οποία	καλύπτει	σε	 ευρώ	ποσοστό	5%	της	

συνολικής	 συμβατικής	 αξίας	 της	 παρεχόμενης	 υπηρεσίας	 που	 του	

κατακυρώθηκε	 χωρίς	 Φ.Π.Α.,	 διάρκειας	 ισχύος	 έως	 …………	 ήτοι	 ποσού	

…………………………………	(…………………….€).		

3.2.	Η	εν	λόγω	εγγυητική	επιστολή	θα	επιστραφεί	μετά	την	οριστική,	ποσοτική	

και	ποιοτική	παραλαβή	της	εν	λόγω	προμήθειας	και	ύστερα	από	την	εκκαθάριση	

τυχών	απαιτήσεων	από	τους	δύο	συμβαλλόμενους.		

3.3.	 Πέρα	 από	 την	 κατάπτωση	 της	 εγγύησης	 δικαιούται	 η	 «Αποστολή»	 σε	

περίπτωση	κήρυξης	του	Αναδόχου	ως	έκπτωτου	να	αξιώσει	σωρευτικά	και	την	

ανόρθωση	κάθε	ζημίας	θετικής	ή	αποθετικής	που	αυτή	υπέστη,	σύμφωνα	με	τις	

διατάξεις	της	κείμενης	ελληνικής	νομοθεσίας.	

	

ΑΡΘΡΟ	4Ο	:	Υποχρεώσεις	Αναδόχου		
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4.1.	 Ο	 ανάδοχος	 υποχρεούται	 να	 παραδώσει	 στους	 δικαιούχους	

επωφελούμενους	 είδη	 διαβίωσης,	 	 ποσότητας	 ίσης	 με	 την	 αναφερόμενη	 στην	

προσφορά	του,	τα	οποία	θα	πληρούν	τα	προβλεπόμενα	στο	Παράρτημα	Β’	της	

παρούσας	 ποιοτικά	 χαρακτηριστικά/τεχνικές	 προδιαγραφές.	 Το	 σύνολο	 των	

ειδών	 διατροφής	 πρέπει	 να	 είναι	 άριστης	 ποιότητας,	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	

και	τις	σχετικές	προδιαγραφές	των	επίσημων	κρατικών	φορέων	τροφίμων,	θα	

έχουν	 τις	 ιδιότητες	 και	 τα	 χαρακτηριστικά	 που	 προβλέπουν	 οι	 όροι	 αυτοί,	 θα	

είναι	 απαλλαγμένα	 από	 ξένα	 σώματα,	 προσμίξεις	 κλπ,	 θα	 πληρούν	 τις	

προδιαγραφές	 υγιεινής	 και	 ασφάλειας	 των	 τροφίμων	 και	 θα	 είναι	 κατάλληλα	

από	κάθε	πλευρά	για		ανθρώπινη	κατανάλωση.		

4.2.	Η	προμήθεια	των	ειδών	διαβίωσης		θα	αρχίσει	αμέσως	μετά	την	υπογραφή	

της	 σύμβασης	 και	 θα	 πραγματοποιηθεί	 σταδιακά	 σε	 εβδομαδιαία	 βάση	 	 και	

ανάλογα	 με	 τα	 αιτήματα	 της	 «Αποστολής»,	 τα	 οποία	 θα	 γνωστοποιούνται	

εγκαίρως	στον	ανάδοχο	πριν	από	την	έναρξη	των	σχετικών	παραδόσεων	και	θα	

περιλαμβάνουν	 τα	 προς	 διανομή	 προϊόντα,	 τον	 τόπο,	 τον	 τρόπο,	 τον	 χρόνο	

έκαστης	παράδοσης.		

4.3.	 Τόπος	 παράδοσης	 των	 προσφερόμενων	 ειδών	 ορίζεται	 η	 έδρα	 της	

Ολοκληρωμένης	 Μονάδας	 Αντιμετώπισης	 Νόσου	 Alzheimer	 και	 συναφών	

παθήσεων,	 στο	 Χαλάνδρι	 Αττικής	 επί	 της	 οδού	 Αφροδίτης	 1	 και	 Ηρώδου	

Αττικού.	 Σε	 περίπτωση	 αλλαγής	 του	 τόπου	 παράδοσης	 ο	 ανάδοχος	

ενημερώνεται	 γραπτώς	 από	 την	 «Αποστολή»,	 εντός	 πέντε	 (5)	 ημερολογιακών	

ημερών	από	την	έναρξη	των	παραδόσεων.	

4.4.	Ο	Συμβατικός	Χρόνος	παράδοσης	 των	προσφερόμενων	ειδών	ορίζεται	ως	

εξής:	Τα	υπό	προμήθεια	είδη	διαβίωσης	θα	πρέπει	να	παραδίδονται	από	τις	11:00	

έως	και	14:00	στην	Ολοκληρωμένη	Μονάδα	Αντιμετώπισης	Νόσου	Alzheimer	και	

συναφών	 παθήσεων,	 που	 εδρεύει	 επί	 της	 οδού	 Αφροδίτης	 αρ.	 1	 &	 Ηρώδου	

Αττικού,	Χαλάνδρι	Αττικής.	Η	παραλαβή	των	ειδών	διαβίωσης	θα	γίνεται	κατόπιν	

παραγγελίας	 και	 προηγούμενης	 συνεννόησης	 με	 την	 Αναθέτουσα	 Αρχή,	 με	

κατάλληλα	πιστοποιημένο	όχημα.	Παράταση	του	συμβατικού	χρόνου	παράδοσης,	

δίδεται	 ύστερα	 από	 σχετικό	 αίτημα	 του	 προμηθευτή	 και	 απόφαση	 του	 Γενικού	

Διευθυντή	και	σύμφωνα	με	τις	προϋποθέσεις	του	άρθρου	206	του	ν.	4412/2016.	
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4.5.	Το	αντικείμενο	της	παρούσας	θα	υλοποιήσει	ο	Ανάδοχος	με	προσωπικό	δικό	

του,	που	ουδεμία	σχέση	θα	έχει	με	την	 	 «Αποστολή»	και	 του	οποίου	οι	μισθοί,	

ημερομίσθια,	δώρα,	επιδόματα,	εισφορές	κ.λπ.	βαρύνουν	αποκλειστικά	και	μόνο	

τον	Προμηθευτή.	Ο	ανάδοχος	ευθύνεται	προσωπικώς,	αποκλειόμενης	ρητώς	και	

απολύτως	κάθε	ευθύνης	της	«Αποστολής»	για	τα	κατά	τη	διάρκεια	εκτελέσεως	

της	συμβάσεως	ατυχήματα	ή	βλάβες	που	μπορεί	να	συμβούν	στο	πάσης	φύσεως	

προσωπικό	του	(του	προμηθευτή)	ή	σε	τρίτους	από	οποιοδήποτε	λόγο	ή	αιτία	

και	 υποχρεούται	 να	 καταβάλει	 κάθε	 θετική	 και	 αποθετική	 ζημιά	 που	 τυχόν	

ήθελε	προκύψει	κατά	την	εκτέλεση	της	προμήθειας.		

4.6.	Η	«Αποστολή»	για	λόγους	απρόβλεπτους	ή	εκτάκτων	αναγκών	(πχ	καιρικές	

συνθήκες,	ανεπάρκεια	στην	αγορά)	μπορεί	να	αντικαταστήσει	τα	είδη	με	άλλα	

παρεμφερή.	

4.7.	Αναλυτικότερα	οι	γενικές	υποχρεώσεις	του	αναδόχου	έχουν	ως	εξής:	

4.7.1.	Η	μεταφορά	των	ειδών	θα	γίνεται	στους	οριζόμενους	χώρους	παράδοσης,		

με	καθαρά	και	απολυμασμένα	μέσα	του	αναδόχου.	Ειδικά	για	τα	προϊόντα	που	

χρειάζονται	 ψύξη	 αυτά	 πρέπει	 να	 μεταφέρονται	 σε	 ειδικά	 διαμορφωμένα	

ψυγεία.		

4.7.2.	Ο	ανάδοχος	θα	πρέπει	να	συμμορφώνεται	με	τις	προδιαγραφές	που	θέτει	

η	νομοθεσία	και	ο	ΕΦΕΤ.	

4.7.3.	Όλα	τα	τρόφιμα	θα	πρέπει	να	είναι	συσκευασμένα	ή	να	παραδίδονται	σε	

υλικό	συσκευασίας	κατάλληλο	για	τρόφιμα.	

4.7.4.	Ο	ανάδοχος	θα	πρέπει	να	προσκομίζει	τις	Εκθέσεις	των	επιθεωρητών	των	

Αρχών	Ελέγχου	αν	του	ζητηθεί.	

4.7.5.	Όλα	τα	υπό	προμήθεια	είδη	πρέπει	να	είναι	αρίστης	ποιότητας	σύμφωνα	

με	αυτά	που	υπάρχουν	στην	αγορά	και	της	απολύτου	αρεσκείας	της	Επιτροπής.	

4.7.6.	 Ο	 ανάδοχος	 δεν	 έχει	 το	 δικαίωμα	 να	 επικαλεσθεί	 προς	 όφελος	 του	

ασάφεια	ως	προς	την	ποιότητα.	

4.7.7.	 Τα	 έξοδα	 μεταφοράς	 και	 συσκευασίας	 των	 ειδών,	 θα	 επιβαρύνουν	 τον	

ανάδοχο	 και	 τα	 είδη	 θα	 παραδίδονται	 στην	 Επιτροπή,	 στον	 τόπο	 και	 τη	
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διεύθυνση	που	θα	υποδεικνύει	η	«Αποστολή»,	η	οποία	θα	τα	παραλαμβάνει	μετά	

από	 ζύγισμα,	 παρουσία	 του	 αναδόχου	 και	 έλεγχο	 της	 ποιότητας.	 Κατά	 την	

παράδοση	 και	 παραλαβή	 ο	 ανάδοχος	 είναι	 υποχρεωμένος	 να	 προσκομίζει	

τιμολόγιο	ή	δελτίο	αποστολής	όπου	θα	αναγράφεται	η	ακριβής	ποσότητα	του	

κάθε	είδους	καθώς	και	η	προέλευση.	Σε	περίπτωση	που	κάποια	από	τα	είδη	θ’	

απορριφθούν	από	την	επιτροπή	ως	μη	εξαιρετικής	ποιότητας,	ο	ανάδοχος	είναι	

υποχρεωμένος	να	αντικαταστήσει	αυτά.		

ΑΡΘΡΟ	5ο:	Παραλαβή	προμήθειας	

5.1.	Η	παραλαβή	 της	προμήθειας	 είναι	ποιοτική	 και	ποσοτική	 και	 γίνεται	 από	

τριμελείς	Επιτροπές.		

Αντικείμενο	των	Επιτροπών	είναι	:	

5.1.1.	Έλεγχος	των		αναγραφόμενων	στο	Δελτίο	Αποστολής	και	των	ενδείξεων	

που	υπάρχουν	επί	των	συσκευασιών	των	προϊόντων.	

5.1.2.	Έλεγχος	της	καθαριότητας	και	τακτικής	απολύμανσης	των	μεταφορικών	

μέσων	που	χρησιμοποιεί	για	τα	είδη	του	ο	ανάδοχος.		

5.1.3.	 Έλεγχος	 για	 τα	 τρόφιμα	 που	 χρειάζονται	 ψυγείο,	 αν	 μεταφέρονται	 στη	

σωστή	θερμοκρασία.		

5.1.4.	Έλεγχος	μακροσκοπικών	χαρακτηριστικών	του	είδους,	οσμή	,	γεύση,	όψη	

κλπ.		

5.1.5.	Έλεγχος	της	 έγκαιρης	και	σωστής	ποσοτικά	 εκτέλεσης	της	παραγγελίας	

από	τον	ανάδοχο.	

5.1.6.	 Λήψη	δειγμάτων,	 κατά	 την	κρίση	 τους	 για	Χημικό,	Μικροβιολογικό	κλπ.	

έλεγχο	συντάσσοντας	πρωτόκολλο	δειγματοληψίας	στο	οποίο	υποχρεωτικά	θα	

αναφέρονται	τα	οριζόμενα	στον	Κώδικα	τροφίμων	και	Ποτών	(είδος,	ποιότητα,	

ποσότητα,	 παραγωγός	 ή	 συσκευαστής	 ή	 εισαγωγέας,	 προμηθευτής	 και	 κάθε	

άλλη	πληροφορία	για	την	αυθεντικότητα	του	δείγματος	και	την	ταυτότητα	του	

προϊόντος).		
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5.1.7.	 Έλεγχος	 της	 ποιότητας,	 με	 προσδιορισμό	 των	 χαρακτηριστικών	

στοιχείων	 αυτής,	 της	 κατηγορίας,	 της	 προέλευσης	 καθώς	 και	 κάθε	

χαρακτηριστικού	γνωρίσματος	των	παραδιδόμενων	από	τον	ανάδοχο	ειδών.	

ΑΡΘΡΟ	6ο:	Ποιοτικοί	Έλεγχοι		–	Δειγματοληψία		

6.1.		Οι	έλεγχοι	διακρίνονται	σε	:	α.	Μακροσκοπικούς	και	β.	Εργαστηριακούς.		

6.2.	Οι	εργαστηριακοί	έλεγχοι	περιλαμβάνουν	:	

1.	 Τον	χημικό		

2.	 Τον	Μικροβιολογικό		

3.	 Τον	παρασιτολογικό		

4.	 Τον	τοξικολογικό	κλπ.		

6.3.	Όταν	η	αρμόδια	Επιτροπή	αμφιβάλλει	για	την	ποιότητα	ή	την	κατηγορία	ή	

την	 προέλευση	 των	 παραδιδόμενων	 τροφίμων	 από	 τον	 ανάδοχο	 και	 σε	

περίπτωση	 που	 αυτός	 αμφισβητεί	 την	 ορθότητα	 της	 απόψεώς	 της,	 τότε	 η	

Επιτροπή	 είναι	 υποχρεωμένη	 να	 πάρει	 αντιπροσωπευτικό	 δείγμα	 και	 να	 το	

στείλει	απευθείας	στα	αρμόδια	εργαστήρια	για	εξέταση	και	γνωμάτευση.	

6.4.	Η	λήψη	και	η	εξέταση	των	δειγμάτων	θα	γίνεται	σύμφωνα	με	τον	Κώδικα	

Τροφίμων	 και	 Ποτών	 και	 τα	 όσα	 αναφέρονται	 στα	 "περί	 δειγματοληψίας"	

άρθρα	της	αρ.	1100/87	Υπουργικής	Απόφασης	(Κώδικας	Τροφίμων	και	Ποτών)	

ΦΕΚ	788/87	(άρθρα	111	έως	114)	ή	σε	περίπτωση	χημικού	ή	μικροβιολογικού	

ελέγχου	 ή	 τοξικολογικού	 ελέγχου	 τα	 οριζόμενα	 στις	 ισχύουσες	 Υγειονομικές	

διατάξεις.		

6.5.	Οι	εργαστηριακοί	έλεγχοι	δηλαδή	η	λήψη	δειγμάτων	και	η	αποστολή	

τους	στα	αρμόδια	εργαστήρια,	διενεργούνται	όποτε	αυτό	κριθεί	σκόπιμο	

ή	σε	κάθε	περίπτωση	αμφιβολίας	για	την	ποιότητα	ή	την	προέλευση	των	

τροφίμων	με	ευθύνη	της	Επιτροπής.	

6.6.	Και	στις	δύο	περιπτώσεις	διενέργειας	εργαστηριακού	ελέγχου	η	Επιτροπή	

στέλνουν	 απευθείας	 τα	 δείγματα	 στα	 αρμόδια	 εργαστήρια	 ή	 καλούν	 τις	
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αρμόδιες	υπηρεσίες	οι	οποίες	ελέγχουν	μακροσκοπικά	το	είδος	και	προβαίνουν	

στη	λήψη	δείγματος	για	εργαστηριακό	έλεγχο	εφόσον	το	κρίνουν	αναγκαίο.	

6.7.	 Όταν	 διενεργείται	 δειγματοληψία,	 κατά	 την	 παραλαβή	 του	 είδους	 είναι	

απαραίτητη	η	παρουσία	του	αναδόχου	ή	εξουσιοδοτημένου	εκπροσώπου	αυτού,	

ο	οποίος	θα	υπογράψει	το	σχετικό	πρωτόκολλο	δειγματοληψίας.	Σε	περίπτωση	

που	ο	ανάδοχος	ή	ο	εκπρόσωπος	του	δεν	παρευρεθεί	ή	αρνείται	να	υπογράψει	

το	σχετικό	πρωτόκολλο	δειγματοληψίας,	η	Επιτροπή	σημειώνει	την	απουσία	ή	

την	 άρνηση	 και	 διενεργεί	 κανονικά	 τη	 δειγματοληψία.	 Σημειώνεται	 ότι	 εάν	

ζητηθεί	παραδίδεται	και	στον	ανάδοχο	όμοιο	δείγμα,	επίσημα	σφραγισμένο,	το	

οποίο	θα	καταχωρείται	στο	πρωτόκολλο	δειγματοληψίας.	

6.8.	Η	Επιτροπή	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	λαμβάνει	και	να	αποστέλλει	δείγματα	

του	 είδους	 στις	 αρμόδιες	 υπηρεσίες	 για	 εξέταση	 και	 πραγματογνωμοσύνη,	

όποτε	το	κρίνει	σκόπιμο	με	έξοδα	του	αναδόχου.	Την	αποστολή	του	δείγματος	

δικαιούται	 να	 συνοδεύει	 και	 ο	 ανάδοχος	 ή	 εκπρόσωπός	 του,	 αν	 το	 ζητήσει	

εγγράφως	 με	 σημείωση	 στο	 πρωτόκολλο	 δειγματοληψίας.	 Τα	 έξοδα	

δειγματοληψίας	 και	 πραγματογνωμοσύνης	 θα	 βαρύνουν	 πάντοτε	 και	

κάθε	φορά	τον	ανάδοχο.		

6.9.	 Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 κάθε	 τμηματικής	 παράδοσης	 και	 όταν	

διαπιστωθεί	 (μετά	 την	 Έκθεση	 Εξέτασης	 των	 δειγμάτων	 από	 τους	 αρμόδιους	

φορείς)	 από	 την	Επιτροπή	 	 ότι	 τα	παραδιδόμενα	 είδη	 είναι	 σύμφωνα	με	 κάθε	

όρο	 της	 σύμβασης,	 θα	 συντάσσεται	 Οριστικό	 Τμηματικό	 Πρωτόκολλο	

παραλαβής	των	ειδών.		

ΆΡΘΡΟ	7ο:	Κυρώσεις	για	εκπρόθεσμη	παράδοση	υλικών	ή	αντικατάσταση	

υλικών	-	Κήρυξη	αναδόχου	εκπτώτου	

-Κυρώσεις	για	εκπρόθεσμη	παράδοση	ή	αντικατάσταση	προϊόντων		

7.1.	 Σε	 περίπτωση	 που	 τα	 υπό	 προμήθεια	 προϊόντα	 (μέρος	 ή	 σύνολο	 αυτών)		

παραδοθούν	 μετά	 τη	 λήξη	 του	 συμβατικού	 χρόνου	 	 κατά	 τα	 οριζόμενα	 στο	

άρθρο	4,	παράγραφο	4.6.	της	παρούσης	και	μέχρι	λήξης	του	χρόνου	παράτασης	

που	 τυχόν	 χορηγήθηκε	 από	 τον	 Γενικό	 Διευθυντή	 της	 «Αποστολής»	 ο	 οποίος	

ορίζεται	εντός	δέκα	(10)	εργάσιμων	ημερών,	επιβάλλεται	πρόστιμο	5%	επί	της	
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συμβατικής	αξίας	της	ποσότητας	που	παραδόθηκε	εκπρόθεσμα	σύμφωνα	με	το	

άρθρο	207		του	Ν.	4412/2016	.	

7.2.	 Το	 παραπάνω	 πρόστιμο	 υπολογίζεται	 επί	 της	 συμβατικής	 αξίας	 των	

εκπρόθεσμα	παραδοθέντων	ειδών	διατροφής	χωρίς	τον	Φ.Π.Α.	Εάν	τα	είδη	που	

παραδόθηκαν	 εκπρόθεσμα	 επηρεάζουν	 τη	 χρησιμοποίηση	 των	 ειδών	 που	

παραδόθηκαν	εμπρόθεσμα,	το	πρόστιμο	υπολογίζεται	επί	της	συμβατικής	αξίας	

της	συνολικής	ποσότητας	αυτών.	 

7.3.	 Η	 είσπραξη	 του	 προστίμου	 γίνεται	 με	 την	 παρακράτηση	 από	 το	 ποσό	

πληρωμής	 του	 προμηθευτή	 ή	 σε	 περίπτωση	 ανεπάρκειας	 ή	 έλλειψη	 αυτού	 με	

ισόποση	 κατάπτωση	 της	 εγγύησης	 καλής	 εκτέλεσης,	 εφόσον	 ο	 ανάδοχος	 δεν	

καταθέσει	το	αιτούμενο	ποσό.		

7.4.	Σε	περίπτωση	που	τα	υπό	προμήθεια	προϊόντα	(μέρος	ή	το	σύνολο	αυτών)		

δεν	 ανταποκρίνονται	 στις	 τεχνικές	 προδιαγραφές	 της	 υπ’	 αριθ.	 002/2017	

Διακήρυξης,	δεν	θα	παραλαμβάνονται		από	την	Επιτροπή	και	θα	επιστρέφονται	

στον	ανάδοχο	για	αντικατάσταση,	ύστερα	από	σχετική	εισήγηση	της	Επιτροπής	

και	 απόφαση	 του	 Γενικού	 Διευθυντή.	 Ο	 Ανάδοχος	 έχει	 την	 υποχρέωση	 να	

αντικαταστήσει	 ύστερα	 από	 αίτηση	 της	 «Αποστολής»	 κάθε	 ποσότητα	 μη	

ανταποκρινόμενου	 στις	 τεχνικές	 προδιαγραφές	 της	 διακήρυξης	 τροφίμου	 που	

προμήθευσε,	 εντός	 δέκα	 (10)	 εργασίμων	 ημερών	 αφού	 διαπιστωθεί	 η	

παράβαση.	Στην	περίπτωση	αυτή		που	τα	υπό	προμήθεια	και	αντικατασταθέντα	

προϊόντα	 παραδοθούν	 και	 μέχρι	 λήξης	 του	 χρόνου	 παράτασης	 που	 τυχόν	

χορηγήθηκε	από	τον	Γενικό	Διευθυντή	της	«Αποστολής»,	επιβάλλεται	πρόστιμο	

το	 ύψος	 και	 η	 είσπραξη	 του	 οποίου	 ορίζονται	 σύμφωνα	 με	 τα	 οριζόμενα	 στις	

παρ.	7.2.	και	7.3.	του	παρόντος	άρθρου.		

Οι	 δαπάνες	 επιστροφής	 στον	 ανάδοχο	 των	 απορριφθέντων	 ειδών	 και	

αποστολής	νέων	σε	αντικατάσταση	αυτών		θα	βαρύνουν	τον	ανάδοχο.	

-Κήρυξη	αναδόχου	εκπτώτου		

7.5.	Ο	ανάδοχος	κηρύσσεται	υποχρεωτικά	έκπτωτος	από	την	ανάθεση	που	έγινε	

στο	 όνομα	 του	 και	 από	 κάθε	 δικαίωμα	που	απορρέει	 από	αυτήν,	 με	 απόφαση	

του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Αναθέτουσας	Αρχής,	ύστερα	από	γνωμοδότηση	
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της	 αρμόδιας	 Επιτροπής,	 εφόσον	 δε	 φόρτωσε,	 παρέδωσε	 ή	 αντικατέστησε	 τα	

προϊόντα	της	σύμβασης	μέσα	στον	συμβατικό	χρόνο	ή	στον	χρόνο	παράτασης	

που	του	δόθηκε.		

7.6.	Ο	ανάδοχος	δεν	κηρύσσεται	έκπτωτος	από	τη	σύμβαση	όταν:	α.	Τα	είδη		δεν	

φορτώθηκαν	ή	παραδόθηκαν	ή	αντικαταστάθηκαν	με	ευθύνη	της	«Αποστολής»	

β.	 Συντρέχουν	 λόγοι	 ανωτέρας	 βίας,	 κατά	 τα	 οριζόμενα	 στο	 αρ.	 10	 της	

παρούσας.	 Ο	 ανάδοχος	 που	 επικαλείται	 ανωτέρα	 βία	 υποχρεούται,	 μέσα	 σε	

είκοσι	(20)	ημέρες	από	τότε	που	συνέβησαν	τα	περιστατικά	που	συνιστούν	την	

ανωτέρα	 βία,	 να	 αναφέρει	 εγγράφως	 αυτά	 και	 να	 προσκομίσει	 στην	

αναθέτουσα	αρχή	τα	απαραίτητα	αποδεικτικά	στοιχεία.	Για	την	συνδρομή	των	

λόγων	 ανωτέρας	 βίας	 αποφαίνεται	 το	 	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 μετά	 από	

γνωμοδότηση	της	επιτροπής	παρακολούθησης		του	διαγωνισμού.	

7.8.	Στον	ανάδοχο	που	κηρύσσεται	έκπτωτος	από	τη	σύμβαση,	επιβάλλονται,	με	

απόφαση	 του	 αρμοδίου	 για	 την	 διοίκηση	 του	 φορέα	 οργάνου,	 ύστερα	 από	

γνωμοδότηση	 του	 αρμοδίου	 οργάνου,	 το	 οποίο	 υποχρεωτικά	 καλεί	 τον	

ενδιαφερόμενο	προς	παροχή	εξηγήσεων	αθροιστικά,	οι	παρακάτω	κυρώσεις:		

α)	Ολική	κατάπτωση	της	εγγύησης	καλής	εκτέλεσης	της	σύμβασης	

β)	 Επιπλέον	 μπορεί	 να	 επιβληθεί	προσωρινός	αποκλεισμός	 του	αναδόχου	από	

το	 σύνολο	 των	 συμβάσεων	 προμηθειών	 ή	 υπηρεσιών	 των	 φορέων	 που	

εμπίπτουν	 στο	 πεδίο	 εφαρμογής	 του	 παρόντος	 νόμου	 κατά	 τα	 ειδικότερα	

προβλεπόμενα	στο	άρθρο	74	του	ν.	4412/2016.	

ΑΡΘΡΟ	8ο:	Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις	

Ο	 ανάδοχος	 δεν	 δικαιούται	 να	 μεταβιβάσει	 ή	 εκχωρήσει	 τη	 σύμβαση	 ή	 μέρος	

αυτής	χωρίς	την	έγγραφη	συναίνεση	της	Αναθέτουσας	Αρχής.		

ΑΡΘΡΟ	 9ο:	 Δικαίωμα	 μονομερούς	 λύσης	 της	 σύμβασης-(άρθρο	 133/Ν.	

4412/2016)	

9.1.	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	μπορεί	,	υπό	τις	προϋποθέσεις	που	ορίζουν	οι	κείμενες	

διατάξεις,	 να	 καταγγείλει	 την	 σύμβαση	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εκτέλεσής	 της,	

εφόσον:	
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	α)	 η	 σύμβαση	 έχει	 υποστεί	 ουσιώδη	 τροποποίηση,	 που	 	 θα	 απαιτούσε	 νέα	

διαδικασία	 σύναψης	 	 σύμβασης	 δυνάμει	 του	 άρθρου	 132,	 (Τροποποίηση	

συμβάσεων	κατά	τη	διάρκειά	τους)	του	Ν.4412/16.	

	β)	ο	ανάδοχος,	κατά	το	χρόνο	της	ανάθεσης	της	σύμβασης,	τελoύσε	σε	μια	από	

τις	 καταστάσεις	 	 που	 αναφέρονται	 στην	 παράγραφο	 1	 του	 άρθρου	 73	 του	 ν.	

4412/2016	και,	ως	εκ	τούτου,	θα	έπρεπε	να	έχει		αποκλειστεί	από	τη	διαδικασία	

της	σύναψης	σύμβασης,	

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

των	υποχρεώσεων		που	υπέχει	από	τις	Συνθήκες	και	την	Οδηγία	2014/24/ΕΕ,	η	

οποία	έχει	αναγνωριστεί	με	απόφαση		του	Δικαστηρίου	της	Ένωσης	στο	πλαίσιο	

διαδικασίας	δυνάμει	ταυ	άρθρου	258	της	ΣΛΕΕ.	

2.	Η	αναθέτουσα	αρχή,	υπό	τις	προϋποθέσεις	που	ορίζουν	οι	κείμενες	διατάξεις,	

καταγγέλλει	 υποχρεωτικά	 τη	 	 σύμβαση	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εκτέλεσής	 της,	

εφόσον	συντρέχει	 η	περίπτωση	της	παρ.	5	ή	 της	παρ.	7	 τoυ	άρθρου	68	του	ν.	

3863/2010	(Α`	115).	

	

ΑΡΘΡΟ	10ο	:	Ανωτέρα	Βία	

10.1.	 Τα	 συμβαλλόμενα	 μέρη	 δεν	 ευθύνονται	 για	 την	 μη	 εκπλήρωση	 των	

συμβατικών	 τους	 υποχρεώσεων,	 στο	 μέτρο	 που	 η	 αδυναμία	 εκπλήρωσης	

οφείλεται	 σε	 περιστατικά	 ανωτέρας	 βίας.	 Γεγονότα	 που	 εντάσσονται	 στο	

πλαίσιο	 των	 κινδύνων	 της	 επαγγελματικής	 δραστηριότητας	 του	 παρόχου	

υπηρεσιών	 και	 μπορεί	 να	 επηρεάσουν	 δυσμενώς	 την	 εκπλήρωση	 των	

συμβατικών	του	υποχρεώσεων,	δεν	συνιστούν	λόγους	ανωτέρας	βίας.	

10.2.	Η	απόδειξη	της	ανωτέρας	βίας	βαρύνει	αυτόν	που	την	επικαλείται.	

10.3.	 Ο	 Ανάδοχος,	 επικαλούμενος	 υπαγωγή	 της	 αδυναμίας	 εκπλήρωσης	

υποχρεώσεών	 του	 σε	 γεγονός	 που	 εμπίπτει	 στην	 έννοια	 της	 ανωτέρας	 βίας,	

οφείλει	 να	 γνωστοποιήσει	 με	 έγγραφό	 του	 προς	 την	 «Αποστολή»	 και	 να	

επικαλεσθεί	 τους	 σχετικούς	 λόγους	 και	 περιστατικά	 εντός	 αποσβεστικής	

προθεσμίας	 είκοσι	 (20)	 ημερών	 από	 τότε	 που	 συνέβησαν,	 προσκομίζοντας	 τα	

απαραίτητα	 αποδεικτικά	 στοιχεία.	 Μόνο	 η	 έγγραφη	 αναγνώριση	 της	
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«Αποστολής»	 	της	ανώτερης	βίας	που	επικαλείται	ο	Ανάδοχος	τον	απαλλάσσει	

από	τις	συνέπειες	της	εκπρόθεσμης	παράδοσης	της	προμήθειας.	

ΑΡΘΡΟ	11ο:	Τροποποίηση	της	Σύμβασης	

Η	σύμβαση	μπορεί	να	τροποποιηθεί	ή	να	παραταθεί	η	διάρκεια	ισχύος	της	μέχρι	

και	έξι	(6)	μήνες	μονομερώς	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	μέχρι	εξαντλήσεως	της		

προϋπολογισθείσας	δαπάνης,	με	τους	ίδιους	όρους	και	προϋποθέσεις,	χωρίς	να	

απαιτείται	νέα	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης,	 	σύμφωνα	με	το	άρθρο	132	του	

ν.	4412/2016,	ύστερα	από	γνωμοδότηση	του	αρμοδίου	οργάνου	προς	τον	Γενικό	

Διευθυντή.	

ΑΡΘΡΟ	12ο:	Εφαρμοστέο	Δίκαιο	–	Επίλυση	Διαφορών	

12.1.	Η	εν	λόγω	σύμβαση	διέπεται	από	το	Ελληνικό	Δίκαιο.	

12.2.	 Σε	 περίπτωση	 διαφορών,	 που	 ενδεχομένως	 προκύψουν	 σχετικά	 με	 την	

ερμηνεία	 ή	 την	 εκτέλεση	 ή	 την	 εφαρμογή	 της	 Σύμβασης	 ή	 εξ’	 αφορμής	 της,	 η	

Αναθέτουσα	Αρχή	και	ο	Ανάδοχος	καταβάλλουν	κάθε	προσπάθεια	για	τη	φιλική	

επίλυσή	 τους,	 σύμφωνα	 με	 τους	 κανόνες	 της	 καλής	 πίστης	 και	 των	 χρηστών	

συναλλακτικών	 ηθών	 πάντα	 υπό	 το	 πρίσμα	 της	 προστασίας	 του	 Δημοσίου	

συμφέροντος.	

12.3.	Σε	περίπτωση	αδυναμίας	εξεύρεσης	κοινά	αποδεκτής	λύσης	αποκλειστικά	

αρμόδια	είναι	τα	Ελληνικά	Δικαστήρια	και	δη	αυτά	των	Αθηνών.	

ΆΡΘΡΟ	13ο:	Γλώσσα	σύμβασης	

Επίσημη	γλώσσα	της	σύμβασης	είναι	η	ελληνική.		

ΆΡΘΡΟ	14ο:	Στοιχεία	επικοινωνίας	

14.1.	 Κάθε	 επικοινωνία	 μεταξύ	 της	 «Αποστολής»	 και	 του	 αναδόχου	

πραγματοποιείται	 εγγράφως	 ταχυδρομικά,	 τηλεγραφικά,	 τηλετυπικά	 ή	

τηλεμοιοτυπικά.	

14.2.	Τα	στοιχεία	επικοινωνίας	των	συμβαλλομένων	είναι	τα	ακόλουθα:	

Για	την	«Αποστολή»:	
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Επωνυμία:	Αστική	Μη	Κερδοσκοπική	Εταιρεία	«Αποστολή»	

Ταχ.	δ/νση:	Ήρας	8	&	Δέσπως	Σέχου	37	

Τ.Κ.	11743	

Πόλη:	Αθήνα	(Ν.	Κόσμος)	

Τηλέφωνο:	2130184400	

Φαξ:	2109246740	

Για	τον	Ανάδοχο:	

Επωνυμία:………………………….	

Ταχ.	δ/νση:	……………………………	

Τ.Κ.:	…………………..	

Πόλη:	………………………..	

Τηλέφωνο:	………………………………	

Φαξ:	…………………………….	

ΑΡΘΡΟ	15ο:	Θέση	της	παρούσας	Σύμβασης	σε	ισχύ	

Η	παρούσα	 σύμβαση	 τίθεται	 σε	 ισχύ	 από	 την	 ημερομηνία	 υπογραφής	 της	 και	

από	τα	δύο	συμβαλλόμενα	μέρη.		

ΑΡΘΡΟ	16ο	:	Λοιποί	Όροι	

16.1. Ο	Ανάδοχος	 δηλώνει	 ότι	 αποδέχεται	 πλήρως	 και	 ανεπιφυλάκτως	 όλους	

τους	όρους	που	αναφέρονται	στην	παρούσα	σύμβαση	καθώς	και	σε	όλα	

τα	 σχετικά	 και	 συνημμένα	 εδώ	 έγγραφα	 της	 διακήρυξης	 του	

διαγωνισμού,	των	οποίων	όλων	ανεξαιρέτως	αυτή	έλαβε	γνώση	και	με	τα	

οποία	συμφωνεί.		

16.2. Ο	Ανάδοχος	δηλώνει	ρητά	ότι	αναλαμβάνει	από	κοινού	και	εξ’	ολοκλήρου	

όλες	 τις	 υποχρεώσεις	 που	 απορρέουν	 από	 τη	 σύμβαση.	 Φέρει	 δε	 εις	

ολόκληρον,	αλληλεγγύως	και	απεριορίστως	την	ευθύνη	για	την	επίτευξη	
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του	 συμβατικού	 σκοπού	 μετά	 των	 παρεπομένων	 αυτού	 υποχρεώσεων.	

Κατά	 τον	 αυτό	 τρόπο	 εγγυάται	 την	 εκτέλεση	 της	 υπό	 ανάθεση	

προμήθειας,	σύμφωνα	με	τους	όρους	της	σύμβασης	και	επιβαρύνεται	με	

τις	ενδεχόμενες	κυρώσεις	ή	εκπτώσεις.	

16.3. Τέλος	 και	 τα	 δύο	 συμβαλλόμενα	 μέρη	 επαναλαμβάνουν	 τη	 δήλωση	 ότι	

αποδέχονται	όλους	τους	παραπάνω	όρους	και	συμφωνίες	ανεπιφύλακτα,	

θεωρούν	τη	σύμβαση	έγκυρη	και	ισχυρή.	

16.4. Οι	 όροι	 της	 διακήρυξης	 και	 οι	 τεχνικές	 προδιαγραφές	 της	 αποτελούν	

αναπόσπαστο	μέρος	της	παρούσας	σύμβασης.		

16.5. Κατά	 την	 εκτέλεση	 της	 παρούσας	 σύμβασης	 εφαρμόζονται:	 α)	 οι	

διατάξεις	 του	 Ν.	 4412/2016	 β)	 οι	 όροι	 της	 παρούσης	 και	 γ)	

συμπληρωματικά	ο	Αστικός	Κώδικας.	

ΑΡΘΡΟ	17ο	:		Παράρτημα	–	Διέποντα	το	έργο	έγγραφα		

Τα	έγγραφα	που	διέπουν	την	παρούσα	σύμβαση,	τα	οποία	υπογράφονται	από	

αμφότερα	 τα	συμβαλλόμενα	 μέρη,	 προσαρτώνται	 στην	παρούσα	σύμβαση	 και	

αποτελούν	ένα	ενιαίο	και	αναπόσπαστο	μέρος	αυτής.	

ΑΡΘΡΟ	18ο	:	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ	ΚΕΙΜΕΝΩΝ		

Το	κείμενο	της	σύμβασης	και	τα	παραρτήματα	αυτής,		κατισχύουν		κάθε	άλλου	

κειμένου	 στο	 οποίο	 στηρίζεται,	 εκτός	 κατάδηλων	 σφαλμάτων	 ή	 παραδρομών.	

Για	 θέματα	 που	 δεν	 ρυθμίζονται	 ρητά	 από	 τη	 σύμβαση	 ή	 σε	 περίπτωση	 που	

ανακύψουν	 αντικρουόμενοι/	 αντιφατικοί	 όροι	 αυτής,	 για	 την	 ερμηνεία	 της	

λαμβάνονται	 υπόψη	 κατά	 σειρά	 η	 διακήρυξη,	 η	 απόφαση	 κατακύρωσης	 και	 η	

προσφορά	 του	 Αναδόχου,	 τα	 οποία	 αποτελούν	 αναπόσπαστο	 μέρος	 της	

σύμβασης	και	ενιαίο	σύνολο	με	αυτήν.		

Αφού	 συμφώνησαν	 αυτά	 οι	 συμβαλλόμενοι,	 συνετάχθη	 το	 παρόν	 σε	 τρία	 (3)	

πρωτότυπα,	 και	 αφού	 διαβάσθηκαν	 και	 υπογράφηκαν	 από	 τους	

συμβαλλόμενους.	Από	αυτά,	τα	δύο	(2)	 	στην	«Αποστολή»	και	το	άλλο	έλαβε	ο	

ανάδοχος.	

ΟΙ	ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	

ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	 																																																														ΓΙΑ	Τ……	ΑΝΑΔΟΧΟ	

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΤΣΑΣ	 																																																														…………………………………….	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α’		

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΥ		

	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β’	:	ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		

ΓΕΝΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ		

1.	Τα	προς	προμήθεια	είδη	πρέπει	να	είναι	άριστης	ποιότητας	–	κατηγορίας	Α’,	

το	 περιεχόμενό	 τους	 απαλλαγμένο	 από	 ξένες	 προς	 το	 είδος	 ουσίες	 να	

παραδίδονται	 συσκευασμένα	 όπως	 αυτά	 προσφέρονται	 στο	 εμπόριο	 και	 να	

είναι	 εγκεκριμένα	 από	 αναγνωρισμένο	 οργανισμό	 τυποποίησης,	 εφόσον	 είναι	

τυποποιημένα	προϊόντα.	Ο	χαρακτηρισμός	κάποιων	ειδών	όπως	για	παράδειγμα	

μαργαρίνη,	βιτάμ,	 knor	κ.α.	αποσκοπεί	ώστε	 να	γίνει	 κατανοητό	το	 ζητούμενο	

είδος	 και	 δεν	 επηρεάζει	 την	 κρίση	 των	αποτελεσμάτων	 του	 διαγωνισμού	αν	 η	

ονομασία	του	είδους	διαφοροποιείται.	

2.	Οι	τεχνικές	προδιαγραφές	των	ειδών	που	αναφέρονται	στην	διακήρυξη	αυτή,	

πρέπει	 να	 είναι	 όπως	 καθορίζονται	 από	 τις	 ισχύουσες	Αγορανομικές	 διατάξεις	

αποφάσεις	Α.Χ.Κ.	Κώδικα	Τροφίμων	και	ποτών	κ.λπ.		

3.	Για	τα	επιμέρους	είδη	στα	οποία	δεν	αναγράφονται	εμπορικά	σήματα,	αυτά	

θα	 πρέπει	 να	 είναι	 ευρέως	 διαδεδομένα	 στην	 ελληνική	 αγορά,	 να	 είναι	

αναγνωρίσιμα	 και	 δοκιμασμένα	 από	 το	 ευρύ	 καταναλωτικό	 κοινό	 και	 να	

διατίθενται	στα	περισσότερα	σούπερ	μάρκετ	και	παντοπωλεία.		

ΟΜΑΔΑ	Α.	ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	

Τα	 οπωρολαχανικά	 θα	 είναι	 πρώτης	 (Α’)	 ποιότητας,	 πρόσφατης	 συλλογής,	

ακέραια,	 υγιή	 και	 χωρίς	 ίχνη	 προσβολών	 από	 έντομα,	 παράσιτα,	 ασθένειες,	

αλλοιώσεις	και	ζημιές	από	παγετό.	Επίσης,	να	είναι	καθαρά,	απαλλαγμένα	από	

χώμα	 και	 ορατά	 ίχνη	 λιπασμάτων	 καθώς	 και	 ίχνη	 φυτοφαρμάκων.	 Να	 έχουν	

ωριμότητα,	 που	 να	 επιτρέπει	 αντοχή	 σε	 μεταφορά.	 Να	 μην	 εμφανίζουν	

αλλοίωση	 της	 σύστασής	 τους	 και	 των	 οργανοληπτικών	 τους	 χαρακτήρων.	 Να	

διατίθενται	 κατά	 είδος	 και	 ποιότητα,	 (όχι	 αναμείξεις	 διαφόρων	 ποιοτήτων),	

ανεξάρτητα	ποικιλίας.	Τα	λαχανικά		θα	προσφέρονται	σε	συσκευασία	μιας	ή	δύο	

σειρών	και	όχι	σε	περισσότερες	σειρές.	Τα	λαχανικά	 	θα	φέρουν	ετικέτες	όπου	
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θα	 αναγράφονται	 η	 ποικιλία	 και	 η	 προέλευσή	 τους.	 Να	 μην	 έχουν	 υγρασία	

μεγαλύτερη	από	το	επιτρεπόμενο	όριο.	

Τα	νωπά	οπωρολαχανικά	πρέπει	να	πληρούν	του	όρους	του	Κώδικα	Τροφίμων	

και	 Ποτών,	 τις	 εκάστοτε	 ισχύουσες	 Κοινοτικές	 διατάξεις	 και	 τις	 ισχύουσες	

εγκύκλιους	και	αποφάσεις	του	Υπουργείου	Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων.	

Εφιστάται	 η	 προσοχή	 του	 προμηθευτή	 στο	 δελτίο	 αποστολής	 και	 στο	

αντίστοιχο	 τιμολόγιο	 στο	 οποίο	 θα	 πρέπει	 να	 αναγράφονται	 λεπτομερώς	 οι	

χαρακτηρισμοί	 του	προσκομιζόμενου	 είδους,	 (κατηγορία,	 προέλευση	 όπως	 και	

κάθε	χαρακτηριστικό	γνώρισμα).			

	

ΟΜΑΔΑ	Β.	ΛΟΙΠΑ	ΕΙΔΗ	ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	

ΝΩΠΑ	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	

Τα	πουλερικά	πρέπει	να	είναι	τύπου	65%	όπως	ορίζεται	με	την	14/89	Α.Δ	του	

Υπ.	Εμπορίου,	χωρίς	πόδια,	απεντερωμένα,	χωρίς	κεφάλια,	συκώτι,	στομάχι	και	

καρδιά,	καλά	ανεπτυγμένα,	και	πολύ	καλά	αποστειρωμένα,	να	μην	έχουν	σφαγεί	

λόγω	αρρώστιας	 ή	 ατυχήματος,	 να	 έχουν	 υποστεί	 πλήρη	 αφαίμαξη	 και	 τέλεια	

μαδημένα,	 να	 είναι	 αρίστης	 υγιεινής	 καταστάσεως	 καλά	 συντηρημένα.	 Όλα	

πρέπει	 να	 είναι	 πρώτης	 ποιότητος,	 ένσαρκα,	 τρυφερά,	 με	 δέρμα	 μαλακό,	 λείο,	

λευκό	 ή	 υποκίτρινο,	 να	 έχουν	 σφαγεί	 την	 προηγούμενη	 της	 παράδοσης	 και	

γενικά	 να	 πληρούν	 τους	 όρους	 των	 κειμένων	 υγειονομικών,	 κτηνιατρικών	 και	

αγορανομικών	 διατάξεων	 και	 του	 Κωδ.	 Τροφίμων	 και	 ποτών.	 Θα	 είναι	 σε	

σκεπασμένα	με	 διαφανές	υλικό	κατάλληλο	για	 τρόφιμα,	 θα	συνοδεύονται	από	

έγγραφο	 του	 πτηνοσφαγείου	 και	 του	 κτηνιάτρου	 του	 για	 την	 ημερομηνία	

(σφαγής)	που	αντιστοιχεί	σε	κάθε	ημερομηνία	λήξης.	

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ	ΠΡΟΙΟΝΤΑ	

ΚΡΕΑΣ-	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-	ΛΑΧΑΝΙΚΑ	-	ΨΑΡΙΑ	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ	

Τα	προμηθευόμενα	κρέατα,	κιμάς	και	λαχανικά	θα	είναι	απολύτως	κατάλληλα,	

θα	πληρούν	 τους	 όρους	 της	 κειμένης	 νομοθεσίας	περί	 κατεψυγμένου	 κρέατος,	

κιμά	 και	 λαχανικών,	 θα	 παραδίνονται	 τα	 μεν	 βοδινά	 και	 μοσχάρια	 σε	 τεμάχια	

συσκευασμένα	 ανά	 μέρος	 του	 ζώου,	 επίσης	 και	 τα	 χωρίς	 κόκκαλα	 κρέατα	

(μπάλες)	όπως	ορίζεται	στην	παραγγελία	της	Δομής.	Τα	είδη	των	χορηγουμένων	
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κατεψυγμένων	 κρεάτων	 και	 κιμά	 θα	 είναι	 όλα	 εκείνα	 που	 πωλούνται	 στην	

αγορά	 είδη	 κατεψυγμένων	 κρεάτων	 ήτοι	 αρνιά,	 πρόβατα,	 βοδινά	 κ.λ.π	 με	

κόκκαλα	ή	χωρίς	κόκκαλα	ανάλογα	με	την	παραγγελία	της	Δομής.	Να	φέρουν	με	

ευθύνη	 του	 Συσκευαστή	 και	 του	 Χορηγητή	 ετικέτες	 στα	 Ελληνικά	 με	 όλα	 τα	

απαραίτητα	στοιχεία.	Τα	χορηγούμενα	είδη	κατεψυγμένων	κρεάτων	πρέπει	να	

έχουν	βγεί	πρόσφατα	από	τα	ψυγεία	υψηλής	καταψύξεως	και	τα	οποία	πρέπει	

να	 είναι	 κατάλληλα	 και	 ειδικά	 προοριζόμενα	 για	 τη	 διατήρηση	 του	

κατεψυγμένου	 κρέατος,	 (όχι	 πριν	 μια	 ώρα	 από	 την	 παραλαβή).	 Ο	 κιμάς	 θα	

παραδίδεται	στην	Δομή	συσκευασμένος	σε	πακέτα	έτσι	που	να	γίνεται	εύκολη	η	

εξακρίβωση	της	ποσότητας	από	 τις	 ενδείξεις	 των	 εξωτερικών	περιτυλιγμάτων	

του	είδους	για	κάθε	ποσότητα	που	παραλαμβάνεται	κάθε	φορά.	Ο	προμηθευτής	

που	 θα	 προμηθεύει	 κατεψυγμένα	 κρέατα	 που	 παράγγειλε	 η	 Δομή,	 οφείλει	 να	

δίνει	 σαφείς	 χαρακτηρισμούς,	 να	 τα	 φέρνει	 τυλιγμένα	 σε	 συσκευασίες	 όπως	

συνηθίζεται	 στο	 Εμπόριο	 και	 να	 έχουν	 τις	 πινακίδες	 πάνω	 για	 να	 μπορεί	 η	

Επιτροπή	 παραλαβής	 του	 Ιδρύματος	 να	 κάνει	 έλεγχο	 για	 το	 είδος	 και	 την	

κατηγορία	 του	 κρέατος	 και	 στα	 Ελληνικά.	 Τα	 κατεψυγμένα	 λαχανικά	 θα	

παραδίδονται	 συσκευασμένα	 κατά	 την	 παραγγελία	 του	 Ιδρύματος.	 Τα	

χορηγούμενα	 ψάρια	 πρέπει	 να	 είναι	 αρίστης	 ποιότητος	 και	 υγιεινής	

καταστάσεως,	 κάθε	 είδους	 κατά	 την	 παραγγελία	 της	 Δομής	 και	 να	 είναι	

συντηρημένα	 μέσα	 σε	 ψυκτικούς	 θαλάμους	 σε	 θερμοκρασία	 –180	 C	 και	 κάτω	

και	σύμφωνα	προς	 τις	Υγιειονομικές	Αγορανομικές	και	Κτηνιατρικές	διατάξεις	

και	του	ΚΤ	και	ποτών	καθώς	και	άλλες	σχετικές	διατάξεις.	Η	θερμοκρασία	κατά	

την	παράδοση	να	μην	έχει	ανέβει	πάνω	από	–160	για	τα	κρέατα,	λαχανικά	και	

πάνω	από	–180	για	τα	ψάρια,	η	οποία	θα	μετράται	με	θερμόμετρο	της	επιτροπής	

παραλαβής	 ακίδας	 ή	 άλλο	 κατάλληλο.	 Εφόσον	 δίνεται	 παραγγελία	 προς	 τον	

προμηθευτή		για	την	προσκόμιση	τεμαχισμένων	ψαριών	και	δεν	διαθέτει	τέτοια	

τεμαχισμένα,	 ο	προμηθευτής	προβαίνει	 στον	 τεμαχισμό	 όπως	συνηθίζεται	 στο	

Εμπόριο.		

ΦΡΕΣΚΟ	ΚΡΕΑΣ	

Κρέας	φρέσκο	κάθε	είδους	απολύτως	κατάλληλο	που	θα	πληροί	τους	όρους	της	

κείμενης	Νομοθεσίας	περί	των	φρέσκων	κρεάτων.	Ειδικά	και	επιπλέον	το	βόειο	

και	 μοσχαρίσιο	 κρέας	 φρέσκο,	 συσκευασμένο	 ή	 μη,	 να	 φέρει	 πινακίδες	 που	
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επιβάλλει	 το	 έγγραφο	 του	 Υπουργείου	 Αγροτ.	 Ανάπτυξης	 και	 Τροφίμων	 με	

αριθμ.	 πρωτ.	 237602/22-3-2004,	 μέχρις	 ότου	 εκδοθεί	 νεότερο	 ή	 ακυρωθεί	 ή	

τροποποιηθεί.	Οι	ετικέτες	πρέπει	να	είναι	μεταφρασμένες	στα	Ελληνικά,	ενώ	ο	

κωδικός	 του	 ζώου	 ή	 της	 ομάδας	 των	 ζώων	 πρέπει	 να	 αναγράφεται	 και	 στα	

συνοδευτικά	 εμπορικά	 έγγραφα	 (τιμολόγια,	 δελτία	 αποστολής).	 Ειδικότερα,	

Ελληνικό	βόειο-μοσχαρίσιο	κρέας	είναι	μόνο	το	κρέας	το	οποίο	προέρχεται	από	

ζώα	τα	οποία	γεννήθηκαν,	εκτράφηκαν	και	σφάχτηκαν	στην	Ελλάδα.	Το	εκτός	

του	 Ελληνικού,	 βόειο-μοσχαρίσιο	 κρέας,	 φέρει	 την	 ετικέτα	 Νο2	 όπου	 μεταξύ	

άλλων	αναφέρονται	η	χώρα	γέννησης	του	ζώου	και	οι	χώρες	εκτροφής	του.	

Α.	Το	Βόειο	κρέας	που	προέρχεται	από	ζώα	τα	οποία	γεννήθηκαν,	εκτράφηκαν	

και	σφάχτηκαν	στην	Ελλάδα	συνοδεύεται	από	την	ετικέτα	Νο	1	

ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΒΟΕΙΟ	ΚΡΕΑΣ	
ΚΩΔ.	ΖΩΟΥ:	
ΧΩΡΑ	ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:	ΕΛΛΑΔΑ	
ΚΩΔ.	ΣΦΑΓΕΙΟΥ:	
ΑΡΙΘΜ.	ΣΦΑΓΗΣ	ΖΩΟΥ:	
ΗΜΕΡ.	ΣΦΑΓΗΣ:	
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	ΖΩΟΥ:	
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΙΑΠΛ./ΒΑΘ.	ΠΑΧΥΝ.)	
ΒΑΡΟΣ:	
	
	

Β.	Το	Βόειο	κρέας	που	προέρχεται	από	ζώα	που	γεννήθηκαν	εκτός	Ελλάδας	

συνοδεύεται	από	την	ετικέτα	Νο	2	

ΒΟΕΙΟ	ΚΡΕΑΣ	
ΚΩΔ.	ΖΩΟΥ:	
ΧΩΡΑ	ΓΕΝΝΗΣΗΣ:	
ΧΩΡΕΣ	ΕΚΤΡΟΦΗΣ:	
ΧΩΡΑ	ΣΦΑΓΗΣ:	
ΚΩΔ.	ΣΦΑΓΕΙΟΥ:	
ΑΡΙΘΜ.	ΣΦΑΓΗΣ	ΖΩΟΥ:	
ΗΜΕΡ.	ΣΦΑΓΗΣ:	
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	ΖΩΟΥ:	
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΙΑΠΛ./ΒΑΘ.	ΠΑΧΥΝ.)	
ΒΑΡΟΣ:	
	
Χωρίς	 την	 τήρηση	 του	 ανωτέρω	 θα	 επιστρέφεται	 το	 προϊόν	 με	 αντίστοιχο	

πρακτικό	παράβασης	με	όλες	τις	συνέπειες.	
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Προφανώς	πινακίδες	παρόμοιες	σε	Αγγλικά	ή	άλλη	γλώσσα	θα	προσαρμόζονται	

στην	ανωτέρω	οδηγία.	

Το	 κρέας	 αυτό	 πρέπει	 να	 είναι	 φρεσκότατο,	 χωρίς	 εντόσθια	 και	 κεφάλια	

μπούτια	 ή	 μπροστινά	 σύμφωνα	 με	 την	 παραγγελία	 της	 Δομής	 ολόκληρα	 ή	

τεμαχισμένα	 χωρίς	 υπερβολικά	 αποθέματα	 λίπους	 και	 αρίστης	 ποιότητας.	

Προκειμένου	 να	 είναι	 δυνατή	 η	 εξακρίβωση	 της	 ποιότητας	 του	 κιμά	 εφόσον	

παραστεί	 ανάγκη	 η	 άλεση	 του	 θα	 γίνεται	 παρουσία	 της	 επιτροπής	 που	

παραλαμβάνει	 κάθε	 φορά	 τον	 κιμά.	 Η	 ημερομηνία	 λήξης	 των	 συσκευασιών	

κρέατος	και	γαλοπούλας	να	είναι	δέκα	ημέρες	τουλάχιστον	μετά	την	ημερομηνία	

παράδοσης.	

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ	ΠΡΟΙΟΝΤΑ	-	ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ	ΠΡΟΙΟΝΤΑ	

Τα	ανωτέρω	είδη	πρέπει	να	είναι	πρώτης	ποιότητας	και	να	πληρούν	τους	όρους	

των	κείμενων	υγειονομικών,	αγορανομικών	διατάξεων	και	του	Κωδ.	τροφίμων	

και	ποτών.	Πακέτα	τυριών	που	στερούνται	την	επωνυμία	κ.λ.π.	χαρακτηριστικά	

του	προϊόντος	δεν	επιτρέπονται.	Τα	τυριά	θα	παραδίδονται	σε	βάρος	άκοπο	ή	

τριμμένο,	όταν	χρειαστεί	η	Δομή.	Θα	παραδίδεται	μαζί	με	τις	ποσότητες	και	το	

αντίστοιχο	περιτύλιγμα	για	ταυτοποίηση	της	ποικιλίας.	Θα	συσκευάζονται	κατά	

προτίμηση	σε	διαφανές	υλικό	κατάλληλο	για	τρόφιμα	και	κάθε	πακέτο	θα	φέρει	

ετικέτα	 με	 τα	 στοιχεία	 του	 αρχικού	 πακέτου	 πλην	 βάρους,	 με	 ευθύνη	 του	

προμηθευτή.	 Η	 ημερομηνία	 λήξης	 θα	 είναι	 πλέον	 του	 ενός	 μηνός	 μετά	 την	

παράδοση	των	εμπορευμάτων.	Η	θερμοκρασία	παράδοσης	των	τυροκομικών	θα	

ελέγχεται	 κατά	την	παράδοση,	ώστε	 να	μην	παρεκλίνει	από	τα	οριζόμενα	από	

τους	οδηγούς	ορθής	πρακτικής	(HACCP).	

Το	γιαούρτι	θα	πρέπει	να	πληροί	τις	προϋποθέσεις	που	προβλέπονται	από	τον	

Κώδικα	 τροφίμων	 και	 ποτών,	 τις	 ισχύουσες	 υγειονομικές,	 κτηνιατρικές,	

αγορανομικές	 κ.λ.π.	 διατάξεις.	Θερμοκρασία	 κατά	 την	ώρα	 της	παράδοσης	 και	

του	 μεταφορικού	 μέσου	 και	 του	 προϊόντος	 θα	 λαμβάνεται	 από	 την	 επιτροπή	

παραλαβής	 των	 τροφίμων.	 Ρυπασμένες	 (λερωμένες	 )	 συσκευασίες	 από	

οποιαδήποτε	αιτία	θα	επιβάλλουν	απόρριψη	του	είδους	και	σύνταξη	πρακτικού	

κακής	μεταχείρησης	του	προϊόντος.	Τα	γιαούρτια	πρέπει	να	είναι	σε	συσκευασία	

και	θα	μετράται	η	θερμοκρασία	παράδοσης	και	του	οχήματος	και	του	προϊόντος,	
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ώστε	να	είναι	σύμφωνες	με	τις	αρχές	HACCP.	Η	ημερομηνία	λήξης	θα	πρέπει	να	

είναι	ολόκληρη,	ευανάγνωστη,	 (άλλως	θα	ακολουθεί	επιστροφή	του	είδους	και	

πρακτικό)	και	θα	βρίσκεται	10	ημέρες	από	την	ημέρα	παράδοσης,	εκτός	εάν	το	

είδος	που	ζητά	η	Δομή	είναι	τέτοιο	που	έχει	μικρή	διάρκεια	ζωής	(π.χ.	5	ημέρες),	

οπότε	θα	παραδίδεται	την	επόμενη	της	πρώτης	ημέρας	της	διατηρησιμότητας.	

Ρυπασμένες	 συσκευασίες	 θα	 αποκλείονται	 της	 παραλαβής,	 επίσης	 όχι	 καλά	

κλεισμένες	 θα	 αποκλείονται	 και	 μάλιστα	 θα	 καταστρέφονται	 ενώπιον	 του	

προμηθευτή	ή	του	αντιπροσώπου	του	για	λόγους	ασφαλείας.	Θα	συντάσσονται	

πρακτικά	και	θα	εκδίδει	ανάλογο	πιστωτικό	τιμολόγιο	ο	προμηθευτής.			

Το	γιαούρτι	θα	είναι	πηγμένο	σε	δοχεία	(κεσσέδες)	από	πλαστική	ύλη	σύμφωνα	

με	 τους	 όρους	 του	 Κ.Τ.	 και	 Ποτών	 Επί	 των	 δοχείων	 (κεσσέδων)	 θα	

αναγράφονται	τα	από	τον	Νόμο	ή	άλλες	αποφάσεις	και	αγορανομικές	διατάξεις	

προβλεπόμενα	 στοιχεία.	 Ως	 γιαούρτι,	 εννοείται	 κάθε	 είδος	 γιαούρτης	 (πλην	

παραδοσιακής)	που	κυκλοφορεί	νόμιμα	στην	αγορά	και	εξυπηρετεί	τις	ανάγκες	

των	ιδρυμάτων	και	θα	προμηθεύεται	ανάλογα	με	τις	παραγγελίες	αυτών.		

ΕΙΔΗ	ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	–	ΛΟΙΠΑ	(ΔΙΑΦΟΡΑ)	ΕΙΔΗ	

Τα	εν	λόγω	είδη	πρέπει	να	είναι	πρώτης	ποιότητας	και	να	πληρούν	τους	όρους	

των	κειμένων	υγειονομικών,	αγορανομικών	διατάξεων	και	του	Κωδ.	Τροφίμων	

και	 ποτών.	 Επιτρέπεται	 η	 χορήγηση	 ειδών	 κατωτέρας	 ποιότητας	 εφόσον	

παραγγελθούν	ειδικώς	από	την	Δομή.	Σε	τέτοιες	περιπτώσεις	θα	αναγράφεται	

ρητώς	επί	των	πρωτοκόλλων	παραλαβής	από	το	προμηθευτή	η	κατωτερότητα	

της	ποιότητας	των	ειδών	καθώς	και	ότι	η	χορήγηση	αυτή	έγινε	κατόπιν	ειδικής	

παραγγελίας	της	Δομής	μας.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΣΤ	

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	φορέαi		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:	ΑΣΤΙΚΗ	ΜΗ	ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»	
-	Κωδικός		Αναθέτουσας	Αρχής	/	Αναθέτοντα	Φορέα	ΚΗΜΔΗΣ	:	100018542	
-	Ταχυδρομική	διεύθυνση	/	Πόλη	/	Ταχ.	Κωδικός:	ΗΡΑΣ	8&	ΔΕΣΠΩΣ	ΣΕΧΟΥ	37,	Ν.		ΚΟΣΜΟΣ,	11743	
-	Αρμόδιος	για	πληροφορίες:	ΘΩΜΑΣ	ΒΛΑΧΟΣ	
-	Τηλέφωνο:	2130184449	
-	Ηλ.	ταχυδρομείο:	T.Vlachos@mkoapostoli.gr	
-	Διεύθυνση	στο	Διαδίκτυο	(διεύθυνση	δικτυακού	τόπου)	(εάν	υπάρχει):	www.mkoapostoli.gr		

Β:	Πληροφορίες	σχετικά	με	τη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	
-	 Τίτλος	 ή	 σύντομη	 περιγραφή	 της	 δημόσιας	 σύμβασης	 (συμπεριλαμβανομένου	 του	 σχετικού	
CPV):	CPV:	15000000-8,	39222100-5		
-	Κωδικός	στο	ΚΗΜΔΗΣ:	Όπως	αναφέρεται	στη	Διακήρυξη	
-	Η	σύμβαση	αναφέρεται	σε	έργα,	προμήθειες,	ή	υπηρεσίες	:	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	
-	 Εφόσον	 υφίστανται,	 ένδειξη	 ύπαρξης	 σχετικών	 τμημάτων:	 1)	 ΟΜΑΔΑ	 Α’:	 ΝΩΠΑ	
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	
2)	ΟΜΑΔΑ	Β’	ΛΟΙΠΑ	ΕΙΔΗ	ΔΙΑBΙΩΣΗΣ	
-	 Αριθμός	 αναφοράς	 που	 αποδίδεται	 στον	 φάκελο	 από	 την	 αναθέτουσα	 αρχή	 (εάν	 υπάρχει):	
002/2017	

	

ΟΛΕΣ	 ΟΙ	 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	 ΣΕ	 ΚΑΘΕ	 ΕΝΟΤΗΤΑ	 ΤΟΥ	 ΤΕΥΔ	 ΘΑ	 ΠΡΕΠΕΙ	 ΝΑ	
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ	ΑΠΟ	ΤΟΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	ΦΟΡΕΑ	
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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	
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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	

	
α)	[……]	
	
	
	
β)	[……]	
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διαδικασία	σύναψης	δημόσιας	σύμβασης:	
γ)	 Κατά	 περίπτωση,	 επωνυμία	 της	
συμμετέχουσας	ένωσης	ή	κοινοπραξίας.	

	
	
γ)	[……]	

Τμήματα	 Απάντηση:	
Κατά	 περίπτωση,	 αναφορά	 του	 τμήματος	 	 ή	
των	 τμημάτων	 για	 τα	 οποία	 ο	 οικονομικός	
φορέας	επιθυμεί	να	υποβάλει	προσφορά.	

[			]	
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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	…):	

[……]	

	



101	
 

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.	
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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).		
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Μέρος	III:	Λόγοι	αποκλεισμού	

Α:	Λόγοι	αποκλεισμού	που	σχετίζονται	με	ποινικές	καταδίκεςviii	

Στο	άρθρο	73	παρ.	1	ορίζονται	οι	ακόλουθοι	λόγοι	αποκλεισμού:	

1. συμμετοχή	σε	εγκληματική	οργάνωσηix·	

2. δωροδοκίαx,xi·	

3. απάτηxii·	

4. τρομοκρατικά	 εγκλήματα	 ή	 εγκλήματα	 συνδεόμενα	 με	 τρομοκρατικές	
δραστηριότητεςxiii·	

5. νομιμοποίηση	 εσόδων	 από	 παράνομες	 δραστηριότητες	 ή	 χρηματοδότηση	 της	
τρομοκρατίαςxiv·	

6. παιδική	εργασία	και	άλλες	μορφές	εμπορίας	ανθρώπωνxv.	

Λόγοι	που	σχετίζονται	με	ποινικές	καταδίκες:	 Απάντηση:	

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

[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	 αναφέρετε:	 (διαδικτυακή	
διεύθυνση,	αρχή	ή	φορέας	έκδοσης,	επακριβή	
στοιχεία	αναφοράς	των	εγγράφων):	
[……][……][……][……]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)	[			]	
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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	 που	 να	
αποδεικνύουν	 την	 αξιοπιστία	 του	 παρά	 την	
ύπαρξη	 σχετικού	 λόγου	 αποκλεισμού	
(«αυτοκάθαρση»)xx;	

[]	Ναι	[]	Όχι		

Εάν	 ναι,	 περιγράψτε	 τα	 μέτρα	 που	
λήφθηκανxxi:	

[……]	
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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	
[……][……][……]	
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Γ:	Λόγοι	που	σχετίζονται	με	αφερεγγυότητα,	σύγκρουση	συμφερόντων	ή	
επαγγελματικό	παράπτωμα	

Πληροφορίες	 σχετικά	 με	 πιθανή	
αφερεγγυότητα,	 σύγκρουση	 συμφερόντων	 ή	
επαγγελματικό	παράπτωμα	

Απάντηση:	

Ο	 οικονομικός	 φορέας	 έχει,	 εν	 γνώσει	 του,	
αθετήσει	 τις	 υποχρεώσεις	 του	 στους	 τομείς	
του	 περιβαλλοντικού,	 κοινωνικού	 και	
εργατικού	δικαίουxxv;	

[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
Εάν	ναι,	ο	οικονομικός	φορέας	έχει	λάβει	
μέτρα	που	να	αποδεικνύουν	την	αξιοπιστία	
του	παρά	την	ύπαρξη	αυτού	του	λόγου	
αποκλεισμού	(«αυτοκάθαρση»);	
[]	Ναι	[]	Όχι	
Εάν	το	έχει	πράξει,	περιγράψτε	τα	μέτρα	που	
λήφθηκαν:	[…….............]	

Βρίσκεται	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 σε	
οποιαδήποτε	 από	 τις	 ακόλουθες	
καταστάσειςxxvi	:	
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	 συνέχε	 συνέχιση	 της	
επιχειρηματικής	 του	 λειτουργίας	 υπό	 αυτές	
αυτές	τις	περιστάσειςxxvii		
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	παράπτωμαxxviii;	

[]	Ναι	[]	Όχι	
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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:		
[..........……]	

Έχει	 συνάψει	 ο	 οικονομικός	 φορέας	
συμφωνίες	με	άλλους	οικονομικούς	φορείς	με	
σκοπό	τη	στρέβλωση	του	ανταγωνισμού;	
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:	
[……]	

Γνωρίζει	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 την	 ύπαρξη	
τυχόν	 σύγκρουσης	 συμφερόντωνxxix,	 λόγω	
της	συμμετοχής	 του	στη	διαδικασία	ανάθεσης	
της	σύμβασης;	
Εάν	 ναι,	 να	 αναφερθούν	 λεπτομερείς	
πληροφορίες:	

[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
	
[.........…]	

Έχει	 παράσχει	 ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση	συνδεδεμένη	με	αυτόν	συμβουλές	
στην	 αναθέτουσα	 αρχή	 ή	 στον	 αναθέτοντα	
φορέα	ή	έχει	με	άλλο	 τρόπο	αναμειχθεί	στην	
προετοιμασία	 της	 διαδικασίας	 σύναψης	 της	
σύμβασηςxxx;	
Εάν	 ναι,	 να	 αναφερθούν	 λεπτομερείς	
πληροφορίες:	

[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
	
	
	
[...................…]	

Έχει	επιδείξει	ο	οικονομικός	φορέας	σοβαρή	ή	
επαναλαμβανόμενη	 πλημμέλειαxxxi	 κατά	 την	
εκτέλεση	 ουσιώδους	 απαίτησης	 στο	 πλαίσιο	
προηγούμενης	 δημόσιας	 σύμβασης,	
προηγούμενης	 σύμβασης	 με	 αναθέτοντα	
φορέα	 ή	 προηγούμενης	 σύμβασης	
παραχώρησης	 που	 είχε	 ως	 αποτέλεσμα	 την	
πρόωρη	 καταγγελία	 της	 προηγούμενης	
σύμβασης	 ,	 αποζημιώσεις	 ή	 άλλες	 παρόμοιες	
κυρώσεις;		
Εάν	 ναι,	 να	 αναφερθούν	 λεπτομερείς	

[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
[….................]	
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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	
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Δ.	ΑΛΛΟΙ	ΛΟΓΟΙ	ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ		

Ονομαστικοποίηση	 μετοχών	 εταιρειών	 που	
συνάπτουν	δημόσιες	συμβάσεις	Άρθρο	8	παρ.	
4	ν.	3310/2005xxxii:	

Απάντηση:	

Συντρέχουν	 οι	 προϋποθέσεις	 εφαρμογής	 της	
παρ.	4	του	άρθρου	8	του	ν.	3310/2005	;	

[]	Ναι	[]	Όχι		
	
(διαδικτυακή	διεύθυνση,	αρχή	ή	φορέας	
έκδοσης,	επακριβή	στοιχεία	αναφοράς	των	
εγγράφων):	[……][……][……]	
Εάν	ναι,	έχει	λάβει	ο	οικονομικός	φορέας	
μέτρα	αυτοκάθαρσης;		
[]	Ναι	[]	Όχι	
Εάν	το	έχει	πράξει,	περιγράψτε	τα	μέτρα	που	
λήφθηκαν:		
[……]	
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Μέρος	IV:	Κριτήρια	επιλογής	

Όσον	αφορά	τα	κριτήρια	επιλογής	(ενότητα	a	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	

	

Α:	Καταλληλότητα	

Ο	 οικονομικός	 φορέας	 πρέπει	 να	 	 παράσχει	 πληροφορίες	 μόνον	 όταν	 τα	 σχετικά	 κριτήρια	
επιλογής	 έχουν	 προσδιοριστεί	 από	 την	 αναθέτουσα	 αρχή	 ή	 τον	 αναθέτοντα	 φορέα	 στη	
σχετική	διακήρυξη	ή	στην	πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	 της	σύμβασης	που	αναφέρονται	στην	
διακήρυξη.		

Καταλληλότητα	 Απάντηση	
1)	 Ο	 οικονομικός	 φορέας	 είναι	 εγγεγραμμένος	
στα	σχετικά	επαγγελματικά	ή	εμπορικά	μητρώα	
που	τηρούνται	στην	Ελλάδα	ή	στο	κράτος	μέλος	
εγκατάστασήςxxxiii;	του:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

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

2)	Για	συμβάσεις	υπηρεσιών:	
Χρειάζεται	ειδική	έγκριση	ή	να	είναι	ο	οικονομικός	
φορέας	 μέλος	 συγκεκριμένου	 οργανισμού	 για	 να	
έχει	 τη	 δυνατότητα	 να	 παράσχει	 τις	 σχετικές	
υπηρεσίες	στη	χώρα	εγκατάστασής	του	
	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	 ηλεκτρονικά,	
αναφέρετε:	

	
[]	Ναι	[]	Όχι	
Εάν	ναι,	διευκρινίστε	για	ποια	πρόκειται	και	
δηλώστε	αν	τη	διαθέτει	ο	οικονομικός	φορέας:		
[	…]	[]	Ναι	[]	Όχι	
	
(διαδικτυακή	διεύθυνση,	αρχή	ή	φορέας	έκδοσης,	
επακριβή	στοιχεία	αναφοράς	των	εγγράφων):	
[……][……][……]	
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Β:	Οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια	

Ο	οικονομικός	φορέας	πρέπει	να	παράσχει	πληροφορίες	μόνον	όταν	τα	σχετικά	κριτήρια	
επιλογής	 έχουν	προσδιοριστεί	από	 την	αναθέτουσα	αρχή	ή	 τον	αναθέτοντα	φορέα	στη	
σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	 στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	 που	 αναφέρονται	
στην	διακήρυξη.		

Οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια	 Απάντηση:	
1α)	 Ο	 («γενικός»)	 ετήσιος	 κύκλος	 εργασιών	
του	 οικονομικού	 φορέα	 για	 τον	 αριθμό	
οικονομικών	 ετών	 που	 απαιτούνται	 στη	
σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	 στα	
έγγραφα	της	σύμβασης	:	
και/ή,	
1β)	 Ο	 μέσος	 ετήσιος	 κύκλος	 εργασιών	 του	
οικονομικού	φορέα	για	τον	αριθμό	ετών	που	
απαιτούνται	 στη	 σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	
πρόσκληση	 ή	 στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	
είναι	ο	εξής	xxxiv:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:[……][…]νόμισμα	
έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:[……][…]νόμισμα	
έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:[……][…]νόμισμα	
	
	
	
(αριθμός	ετών,	μέσος	κύκλος	εργασιών):		
[……],[……][…]νόμισμα	
	
	
	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):		
[……][……][……]	

2α)	 Ο	 ετήσιος	 («ειδικός»)	 κύκλος	 εργασιών	
του	 οικονομικού	 φορέα	 στον	 επιχειρηματικό	
τομέα	 που	 καλύπτεται	 από	 τη	 σύμβαση	 και	
προσδιορίζεται	στη	σχετική	διακήρυξη	 	ή	στην	
πρόσκληση	 ή	 στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	 για	
τον	αριθμό	οικονομικών	ετών	που	απαιτούνται	
είναι	ο	εξής:	
και/ή,	
2β)	 Ο	 μέσος	 ετήσιος	 κύκλος	 εργασιών	 του	
οικονομικού	 φορέα	 στον	 τομέα	 και	 για	 τον	
αριθμό	 ετών	 που	 απαιτούνται	 στη	 σχετική	
διακήρυξη	ή	στην	πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	
της	σύμβασης	είναι	ο	εξήςxxxv:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:	[……][…]	νόμισμα	
έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:	[……][…]	νόμισμα	
έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:	[……][…]	νόμισμα	
	
	
	
	
	
(αριθμός	ετών,	μέσος	κύκλος	εργασιών):		
[……],[……][…]	νόμισμα	
	
	
	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):		
[……][……][……]	

3)	 Σε	 περίπτωση	 που	 οι	 πληροφορίες	 σχετικά	
με	 τον	 κύκλο	 εργασιών	 (γενικό	 ή	 ειδικό)	 δεν	
είναι	 διαθέσιμες	 για	 ολόκληρη	 την	
απαιτούμενη	 περίοδο,	 αναφέρετε	 την	
ημερομηνία	 που	 ιδρύθηκε	 ή	 άρχισε	 τις	

[…................................…]	
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δραστηριότητές	του	ο	οικονομικός	φορέας:	
4)Όσον	 αφορά	 τις	 χρηματοοικονομικές	
αναλογίεςxxxvi	 που	 ορίζονται	 στη	 σχετική	
διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	 στα	 έγγραφα	
της	σύμβασης,	ο	οικονομικός	φορέας	δηλώνει	
ότι	 οι	 πραγματικές	 τιμές	 των	 απαιτούμενων	
αναλογιών	έχουν	ως	εξής:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

(προσδιορισμός	 της	 απαιτούμενης	 αναλογίας-
αναλογία	 μεταξύ	 x	 και	 yxxxvii	 -και	 η	 αντίστοιχη	
αξία)	
	
	
	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):		
[……][……][……]	

5)	 Το	 ασφαλισμένο	 ποσό	 στην	 ασφαλιστική	
κάλυψη	 επαγγελματικών	 κινδύνων	 του	
οικονομικού	φορέα	είναι	το	εξής: 
Εάν	 οι	 εν	 λόγω	 πληροφορίες	 διατίθενται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

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

6)	 Όσον	 αφορά	 τις	 λοιπές	 οικονομικές	 ή	
χρηματοοικονομικές	 απαιτήσεις,	 οι	 οποίες	
(ενδέχεται	 να)	 έχουν	 προσδιοριστεί	 στη	
σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	 στα	
έγγραφα	της	σύμβασης,	ο	οικονομικός	φορέας	
δηλώνει	ότι:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 που	 ενδέχεται	 να	
έχει	 προσδιοριστεί	 στη	 σχετική	 προκήρυξη	 ή	
στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

[……..........]	
	
	
	
	
	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):		
[……][……][……]	
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Γ:	Τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	

Ο	 οικονομικός	 φορέας	 πρέπει	 να	 παράσχει	 πληροφορίες	 μόνον	 όταν	 τα	 σχετικά	 κριτήρια	
επιλογής	 έχουν	 οριστεί	 από	 την	 αναθέτουσα	 αρχή	 ή	 τον	 αναθέτοντα	 φορέα	 	 στη	 σχετική	
διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	 στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	 που	 αναφέρονται	 στη	
διακήρυξη	.	

Τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	 Απάντηση:	
1α)	Μόνο	για	τις	δημόσιες	συμβάσεις	έργων:	
Κατά	τη	διάρκεια	της	περιόδου	αναφοράςxxxviii,	
ο	 οικονομικός	 φορέας	 έχει	 εκτελέσει	 τα	
ακόλουθα	 έργα	 του	 είδους	 που	 έχει	
προσδιοριστεί:	
	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 όσον	 αφορά	 την	
καλή	 	 εκτέλεση	 και	 ολοκλήρωση	 των	
σημαντικότερων	 εργασιών	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

Αριθμός	ετών	(η	περίοδος	αυτή	προσδιορίζεται	
στη	 σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	
στα	έγγραφα	 της	σύμβασης	που	αναφέρονται	
στην	διακήρυξη):	
[…]	
Έργα:	[……]	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):	
	[……][……][……]	

1β)	 Μόνο	 για	 δημόσιες	 συμβάσεις	
προμηθειών	 και	 δημόσιες	 συμβάσεις	
υπηρεσιών:	
Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 περιόδου	αναφοράςxxxix,	
ο	 οικονομικός	 φορέας	 έχει	 προβεί	 στις	
ακόλουθες	 κυριότερες	 παραδόσεις	 αγαθών	
του	 είδους	 που	 έχει	 προσδιοριστεί	 ή	 έχει	
παράσχει	 τις	 ακόλουθες	 κυριότερες	
υπηρεσίες	του	είδους	που	έχει	προσδιοριστεί:	
Κατά	 τη	 σύνταξη	 του	 σχετικού	 καταλόγου	
αναφέρετε	 τα	ποσά,	 τις	 ημερομηνίες	 και	 τους	
παραλήπτες	δημόσιους	ή	ιδιωτικούςxl:	

Αριθμός	ετών	(η	περίοδος	αυτή	προσδιορίζεται	
στη	 σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	
στα	έγγραφα	 της	σύμβασης	που	αναφέρονται	
στην	διακήρυξη):		
[…...........]	
Περιγραφή	 ποσά	 ημερομηνίες	 παραλήπτες	

	 	 	 	
	

2)	 Ο	 οικονομικός	 φορέας	 μπορεί	 να	
χρησιμοποιήσει	 το	 ακόλουθο	 τεχνικό	
προσωπικό	 ή	 τις	 ακόλουθες	 τεχνικές	
υπηρεσίεςxli,	 ιδίως	 τους	 υπεύθυνους	 για	 τον	
έλεγχο	της	ποιότητας:	
Στην	περίπτωση	δημόσιων	συμβάσεων	έργων,	
ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 μπορεί	 να	
χρησιμοποιήσει	 το	 ακόλουθο	 τεχνικό	
προσωπικό	ή	τις	ακόλουθες	τεχνικές	υπηρεσίες	
για	την	εκτέλεση	του	έργου:	

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

3)	 Ο	 οικονομικός	 φορέας	 χρησιμοποιεί	 τον	
ακόλουθο	τεχνικό	εξοπλισμό	και	λαμβάνει	τα	
ακόλουθα	 μέτρα	 για	 την	 διασφάλιση	 της	
ποιότητας	 και	 τα	 μέσα	 μελέτης	 και	 έρευνας	
που	διαθέτει	είναι	τα	ακόλουθα:		

[……]	
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4)	 Ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 μπορεί	 να	
εφαρμόσει	 τα	 ακόλουθα	 συστήματα	
διαχείρισης	 της	 αλυσίδας	 εφοδιασμού	 και	
ανίχνευσης	κατά	την	εκτέλεση	της	σύμβασης:	

[....……]	

5)	Για	σύνθετα	προϊόντα	ή	υπηρεσίες	που	θα	
παρασχεθούν	 ή,	 κατ’	 εξαίρεση,	 για	 προϊόντα	
ή	υπηρεσίες	που	πρέπει	 να	ανταποκρίνονται	
σε	κάποιον	ιδιαίτερο	σκοπό:	
Ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 επιτρέπει	 τη	
διενέργεια	 ελέγχωνxlii	 όσον	 αφορά	 το	
παραγωγικό	 δυναμικό	 ή	 τις	 τεχνικές	
ικανότητες	 του	 οικονομικού	 φορέα	 και,	
εφόσον	 κρίνεται	 αναγκαίο,	 όσον	 αφορά	 τα	
μέσα	μελέτης	και	έρευνας	που	αυτός	διαθέτει	
καθώς	 και	 τα	 μέτρα	 που	 λαμβάνει	 για	 τον	
έλεγχο	της	ποιότητας;	

	
	
	
	
[]	Ναι	[]	Όχι	

6)	 Οι	 ακόλουθοι	 τίτλοι	 σπουδών	 και	
επαγγελματικών	προσόντων	διατίθενται	από:	
α)	 τον	 ίδιο	 τον	 πάροχο	 υπηρεσιών	 ή	 τον	
εργολάβο,	
και/ή	 (ανάλογα	 με	 τις	 απαιτήσεις	 που	
ορίζονται	στη	σχετική	πρόσκληση	ή	διακήρυξη	
ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης)	
β)	τα	διευθυντικά	στελέχη	του:	

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

7)	 Ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 μπορεί	 να	
εφαρμόζει	 τα	 ακόλουθα	 μέτρα	
περιβαλλοντικής	 διαχείρισης	 κατά	 την	
εκτέλεση	της	σύμβασης:	

[……]	

8)	 Το	 μέσο	 ετήσιο	 εργατοϋπαλληλικό	
δυναμικό	 του	 οικονομικού	 φορέα	 και	 ο	
αριθμός	 των	διευθυντικών	στελεχών	 του	κατά	
τα	τελευταία	τρία	έτη	ήταν	τα	εξής:		

Έτος,	 μέσο	 ετήσιο	 εργατοϋπαλληλικό	
προσωπικό:		
[........],	[.........]		
[........],	[.........]		
[........],	[.........]		
Έτος,	αριθμός	διευθυντικών	στελεχών:	
[........],	[.........]		
[........],	[.........]		
[........],	[.........]		

9)	Ο	οικονομικός	φορέας	θα	έχει	στη	διάθεσή	
του	τα	ακόλουθα	μηχανήματα,	εγκαταστάσεις	
και	 τεχνικό	 εξοπλισμό	 για	 την	 εκτέλεση	 της	
σύμβασης:	

[……]	

10)	 Ο	 οικονομικός	 φορέας	 προτίθεται,	 να	
αναθέσει	 σε	 τρίτους	 υπό	 μορφή	
υπεργολαβίαςxliii	 το	 ακόλουθο	 τμήμα	 (δηλ.	

[....……]	
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ποσοστό)	της	σύμβασης:	
11)	Για	δημόσιες	συμβάσεις	προμηθειών	:	
Ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 παράσχει	 τα	
απαιτούμενα	 δείγματα,	 περιγραφές	 ή	
φωτογραφίες	 των	 προϊόντων	 που	 θα	
προμηθεύσει,	 τα	 οποία	 δεν	 χρειάζεται	 να	
συνοδεύονται	από	πιστοποιητικά	γνησιότητας·	
Κατά	 περίπτωση,	 ο	 οικονομικός	 φορέας	
δηλώνει	 περαιτέρω	 ότι	 θα	 προσκομίσει	 τα	
απαιτούμενα	πιστοποιητικά	γνησιότητας.	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

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

12)	Για	δημόσιες	συμβάσεις	προμηθειών:	
Μπορεί	ο	οικονομικός	φορέας	να	προσκομίσει	
τα	 απαιτούμενα	 πιστοποιητικά	 που	 έχουν	
εκδοθεί	 από	 επίσημα	 ινστιτούτα	 ελέγχου	
ποιότητας	 ή	 υπηρεσίες	 αναγνωρισμένων	
ικανοτήτων,	 με	 τα	 οποία	 βεβαιώνεται	 η	
καταλληλότητα	 των	 προϊόντων,	
επαληθευόμενη	 με	 παραπομπές	 στις	 τεχνικές	
προδιαγραφές	 ή	 σε	 πρότυπα,	 και	 τα	 οποία	
ορίζονται	 στη	 σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	
πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	που	
αναφέρονται	στη	διακήρυξη;	
Εάν	όχι,	 εξηγήστε	 τους	 λόγους	 και	αναφέρετε	
ποια	 άλλα	 αποδεικτικά	 μέσα	 μπορούν	 να	
προσκομιστούν:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

	
[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
[….............................................]	
	
	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):	[……][……][……]	
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Δ:	Συστήματα	διασφάλισης	ποιότητας	και	πρότυπα	περιβαλλοντικής	διαχείρισης	

Ο	 οικονομικός	 φορέας	 πρέπει	 να	 παράσχει	 πληροφορίες	 μόνον	 όταν	 τα	 συστήματα	
διασφάλισης	 ποιότητας	 και/ή	 τα	 πρότυπα	 περιβαλλοντικής	 διαχείρισης	 έχουν	 ζητηθεί	
από	 την	 αναθέτουσα	 αρχή	 ή	 τον	 αναθέτοντα	 φορέα	 στη	 σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	
πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης.	

Συστήματα	 διασφάλισης	 ποιότητας	 και	
πρότυπα	περιβαλλοντικής	διαχείρισης	

Απάντηση:	

Θα	 είναι	 σε	 θέση	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 να	
προσκομίσει	πιστοποιητικά	που	έχουν	εκδοθεί	
από	 ανεξάρτητους	 οργανισμούς	 που	
βεβαιώνουν	 ότι	 ο	 οικονομικός	 φορέας	
συμμορφώνεται	 με	 τα	 απαιτούμενα	 πρότυπα	
διασφάλισης	 ποιότητας,	
συμπεριλαμβανομένης	 της	 προσβασιμότητας	
για	άτομα	με	ειδικές	ανάγκες;	
Εάν	όχι,	εξηγήστε	τους	λόγους	και	διευκρινίστε	
ποια	 άλλα	 αποδεικτικά	 μέσα	 μπορούν	 να	
προσκομιστούν	 όσον	 αφορά	 το	 σύστημα	
διασφάλισης	ποιότητας:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

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

Θα	 είναι	 σε	 θέση	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 να	
προσκομίσει	πιστοποιητικά	που	έχουν	εκδοθεί	
από	 ανεξάρτητους	 οργανισμούς	 που	
βεβαιώνουν	 ότι	 ο	 οικονομικός	 φορέας	
συμμορφώνεται	 με	 τα	 απαιτούμενα	
συστήματα	 ή	 πρότυπα	 περιβαλλοντικής	
διαχείρισης;	
Εάν	όχι,	εξηγήστε	τους	λόγους	και	διευκρινίστε	
ποια	 άλλα	 αποδεικτικά	 μέσα	 μπορούν	 να	
προσκομιστούν	 όσον	 αφορά	 τα	 συστήματα	 ή	
πρότυπα	περιβαλλοντικής	διαχείρισης:	
	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
	
	
	
	
[……]	[……]	
	
	
	
	
	
(διαδικτυακή	διεύθυνση,	αρχή	ή	φορέας	
έκδοσης,	επακριβή	στοιχεία	αναφοράς	των	
εγγράφων):	[……][……][……]	
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Μέρος	V:	Περιορισμός	του	αριθμού	των	πληρούντων	τα	κριτήρια	επιλογής	υποψηφίων	

Ο	οικονομικός	φορέας	πρέπει	να	παράσχει	πληροφορίες	μόνον	όταν	η	αναθέτουσα	αρχή	
ή	 ο	 αναθέτων	φορέας	 έχει	 προσδιορίσει	 αντικειμενικά	 και	 χωρίς	 διακρίσεις	 κριτήρια	 ή	
κανόνες	 που	 πρόκειται	 να	 εφαρμοστούν	 για	 τον	 περιορισμό	 του	 αριθμού	 των	
υποψηφίων	 που	 θα	 προσκληθούν	 να	 υποβάλουν	 προσφορά	 ή	 να	 συμμετάσχουν	 στον	
διάλογο.	 Οι	 πληροφορίες	 αυτές,	 οι	 οποίες	 μπορούν	 να	 συνοδεύονται	 από	 απαιτήσεις	
όσον	 αφορά	 τα	 πιστοποιητικά	 (ή	 το	 είδος	 τους)	 ή	 τις	 μορφές	 αποδεικτικών	 εγγράφων,	
εφόσον	συντρέχει	περίπτωση,	που	θα	πρέπει	 να	προσκομιστούν,	ορίζονται	στη	σχετική	
διακήρυξη		ή	στην	πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης.	

Για	 κλειστές	 διαδικασίες,	 ανταγωνιστικές	 διαδικασίες	 με	 διαπραγμάτευση,	 διαδικασίες	
ανταγωνιστικού	διαλόγου	και	συμπράξεις	καινοτομίας	μόνον:	

Ο	οικονομικός	φορέας	δηλώνει	ότι:	

Περιορισμός	του	αριθμού	 Απάντηση:	
Πληροί	 τα	 αντικειμενικά	 και	 χωρίς	 διακρίσεις	
κριτήρια	 ή	 κανόνες	 που	 πρόκειται	 να	
εφαρμοστούν	για	τον	περιορισμό	του	αριθμού	
των	υποψηφίων	με	τον	ακόλουθο	τρόπο:	
Εφόσον	 ζητούνται	 ορισμένα	 πιστοποιητικά	 ή	
λοιπές	 μορφές	 αποδεικτικών	 εγγράφων,	
αναφέρετε	 για	 καθένα	 από	 αυτά	 αν	 ο	
οικονομικός	 φορέας	 διαθέτει	 τα	 απαιτούμενα	
έγγραφα:	
Εάν	ορισμένα	από	τα	εν	λόγω	πιστοποιητικά	ή	
λοιπές	 μορφές	 αποδεικτικών	 στοιχείων	
διατίθενται	 ηλεκτρονικάxliv,	 αναφέρετε	 για	 το	
καθένα:	

[….]	
	
	
	
	
[]	Ναι	[]	Όχιxlv	
	
	
	
	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):	[……][……][……]xlvi	
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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	αναφέρονταιxlvii,	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	δωρεάνxlviii.	

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	 Δήλωσης	 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):	[……]				
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i	 Σε	περίπτωση	που	η	αναθέτουσα	αρχή	/αναθέτων	φορέας	είναι	περισσότερες	(οι)	της	(του)	μίας	
(ενός)	θα	αναφέρεται	το	σύνολο	αυτών	

ii	 Επαναλάβετε	τα	στοιχεία	των	αρμοδίων,	όνομα	και	επώνυμο,	όσες	φορές	χρειάζεται.	

iii	 Βλέπε	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.	

iv	 Έχει	 δηλαδή	 ως	 κύριο	 σκοπό	 την	 κοινωνική	 και	 επαγγελματική	 ένταξη	 ατόμων	 με	 αναπηρία	 ή	
μειονεκτούντων	ατόμων.	

v	 Τα	δικαιολογητικά	και	η	κατάταξη,	εάν	υπάρχουν,	αναφέρονται	στην	πιστοποίηση.	

vi	 Ειδικότερα	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.”	

viii	 Σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 73	 παρ.	 3	 α,	 εφόσον	 προβλέπεται	 στα	 έγγραφα	 της	
σύμβασης	 είναι	 δυνατή	 η	 κατ'	 εξαίρεση	 παρέκκλιση	 από	 τον	 υποχρεωτικό	 αποκλεισμό	 	 για	
επιτακτικούς	 λόγους	 δημόσιου	 συμφέροντος,	 όπως	 δημόσιας	 υγείας	 ή	 προστασίας	 του	
περιβάλλοντος.		

ix	 Όπως	 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).	

x	 Σύμφωνα	με	άρθρο	73	παρ.	1	(β).	Στον	Κανονισμό	ΕΕΕΣ	(Κανονισμός	ΕΕ	2016/7)	αναφέρεται	ως	
“διαφθορά”.	

xi	 Όπως	ορίζεται	στο	άρθρο	3	της	Σύμβασης	περί	της	καταπολέμησης	της	δωροδοκίας	στην	οποία	
ενέχονται	υπάλληλοι	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	ή	των	κρατών	μελών	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	(ΕΕ	
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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).	

xii	 Κατά	 την	 έννοια	 του	 άρθρου	 1	 της	 σύμβασης	 σχετικά	 με	 τη	 προστασία	 των	 οικονομικών	
συμφερόντων	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	(ΕΕ	C	316	της	27.11.1995,	σ.	48)		όπως	κυρώθηκε	με	το	ν.	
2803/2000	 (ΦΕΚ	 48/Α)	 "Κύρωση	 της	 Σύµβασης	 σχετικά	 µε	 την	 προστασία	 των	 οικονοµικών	
συµφερόντων	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	και	των	συναφών	µε	αυτήν	Πρωτοκόλλων.	

xiii	 Όπως	ορίζονται	στα	άρθρα	1	και	3	της	απόφασης-πλαίσιο	του	Συμβουλίου,	της	13ης	Ιουνίου	2002	
για	την	καταπολέμηση	της	τρομοκρατίας	(ΕΕ	L	164	της	22.6.2002,	σ.	3).	Αυτός	ο	λόγος	αποκλεισμού	
περιλαμβάνει	 επίσης	 την	 ηθική	 αυτουργία	 ή	 την	 απόπειρα	 εγκλήματος,	 όπως	 αναφέρονται	 στο	
άρθρο	4	της	εν	λόγω	απόφασης-πλαίσιο.	

xiv	 Όπως	 ορίζεται	 στο	 άρθρο	 1	 της	 οδηγίας	 2005/60/ΕΚ	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	
Συμβουλίου,	 της	 26ης	 Οκτωβρίου	 2005,	 σχετικά	 με	 την	 πρόληψη	 της	 χρησιμοποίησης	 του	
χρηματοπιστωτικού	συστήματος	για	τη	νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	και	τη	
χρηματοδότηση	 της	 τρομοκρατίας	 (ΕΕ	 L	 309	 της	 25.11.2005,	 σ.15)	 	 που	 ενσωματώθηκε	 με	 το	 ν.	
3691/2008	 (ΦΕΚ	 166/Α)	 “Πρόληψη	 και	 καταστολή	 της	 νομιμοποίησης	 εσόδων	 από	 εγκληματικές	
δραστηριότητες	και	της	χρηματοδότησης	της	τρομοκρατίας	και	άλλες	διατάξεις”.	

xv	 Όπως	 ορίζεται	 στο	 άρθρο	 2	 της	 οδηγίας	 2011/36/ΕΕ	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	
Συμβουλίου,	 της	 5ης	 Απριλίου	 2011,	 για	 την	 πρόληψη	 και	 την	 καταπολέμηση	 της	 εμπορίας	
ανθρώπων	και	για	την	προστασία	των	θυμάτων	της,	καθώς	και	για	την	αντικατάσταση	της	απόφασης-
πλαίσιο	2002/629/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.".	

xvi	 Η	 εν	 λόγω	 υποχρέωση	 αφορά	 ιδίως:	 α)	 στις	 περιπτώσεις	 εταιρειών	 περιορισμένης	 ευθύνης	
(Ε.Π.Ε)	 και	 προσωπικών	 εταιρειών	 (Ο.Ε	 και	 Ε.Ε),	 τους	 διαχειριστές,	 β)	 στις	 περιπτώσεις	 ανωνύμων	
εταιρειών	(Α.Ε),	τον	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	καθώς	και	όλα	τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	(	βλ.	
τελευταίο	εδάφιο	της	παρ.	1	του	άρθρου	73	)	

xvii	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειάζεται.	

xviii	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειάζεται.	

xix	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειάζεται.	

xx	 Οικονομικός	 φορέας	 που	 έχει	 αποκλειστεί	 με	 τελεσίδικη	 απόφαση	 από	 τη	 συμμετοχή	 σε	
διαδικασία	 σύναψης	 σύμβασης	 ή	 ανάθεσης	 παραχώρησης	 δε	 μπορεί	 να	 κάνει	 χρήση	 αυτής	 της	
δυνατότητας	κατά	την	περίοδο	αποκλεισμού	που	ορίζεται	στην	εν	λόγω	απόφαση	(άρθρο	73	παρ.	7	
τελευταίο	εδάφιο)		

xxi	 Λαμβανομένου	υπόψη	του	χαρακτήρα	των	εγκλημάτων	που	έχουν	διαπραχθεί	(μεμονωμένα,	κατ᾽	
εξακολούθηση,	συστηματικά	...),	η	επεξήγηση	πρέπει	να	καταδεικνύει	την	επάρκεια	των	μέτρων	που	
λήφθηκαν.		
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xxii	 Στην	 περίπτωση	 που	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 είναι	 Έλληνας	 πολίτης	 ή	 έχει	 την	 εγκατάστασή	 του	
στην	Ελλάδα,	οι	υποχρεώσεις	του	που	αφορούν	τις	εισφορές	κοινωνικής	ασφάλισης	καλύπτουν	τόσο	
την	κύρια	όσο	και	την	επικουρική	ασφάλιση	(άρθρο	73	παρ.	2	δεύτερο	εδάφιο).		

xxiii	 Σημειώνεται	 ότι,	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 73	 παρ.	 3	 περ.	 α	 	 και	 β,	 εφόσον	 προβλέπεται	 στα	
έγγραφα	της	σύμβασης	είναι	δυνατή	η	παρέκκλιση	από	τον	υποχρεωτικό	αποκλεισμό	λόγω	αθέτησης	
υποχρεώσεων	καταβολής	φόρων	ή	ασφαλιστικών	εισφορών	κατ’	εξαίρεση,	για	επιτακτικούς	λόγους	
δημόσιου	 συμφέροντος,	 όπως	 δημόσιας	 υγείας	 ή	 προστασίας	 του	 περιβάλλοντος	 ή/και	 	 όταν	 ο	
αποκλεισμός	θα	ήταν	σαφώς	δυσανάλογος,	ιδίως	όταν	μόνο	μικρά	ποσά	των	φόρων	ή	των	εισφορών	
κοινωνικής	ασφάλισης	δεν	έχουν	καταβληθεί,	ή	όταν	ο	οικονομικός	φορέας	ενημερώθηκε	σχετικά	με	
το	ακριβές	ποσό	που	οφείλεται	λόγω	αθέτησης	των	υποχρεώσεών	του	όσον	αφορά	στην	καταβολή	
φόρων	ή	εισφορών	κοινωνικής	ασφάλισης	σε	χρόνο	κατά	τον	οποίο	δεν	είχε	τη	δυνατότητα	να	λάβει	
μέτρα,	σύμφωνα	με	το	τελευταίο	εδάφιο	της	παραγράφου	2	του	άρθρου	73,	πριν	από	την	εκπνοή	της	
προθεσμίας	αίτησης	συμμετοχής	ή	σε	ανοικτές	διαδικασίες	της	προθεσμίας	υποβολής	προσφοράς		

xxiv	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειάζεται.	

xxv	 Όπως	αναφέρονται	 για	 τους	σκοπούς	 της	παρούσας	διαδικασίας	σύναψης	δημόσιας	σύμβασης	
στις	κείμενες	διατάξεις,	στα	έγγραφα	της	σύμβασης		ή	στο	άρθρο	18	παρ.	2	.	

xxvi	 .	Η	απόδοση	όρων	είναι	σύμφωνη	με	 την	παρ.	4	 του	άρθρου	73	που	διαφοροποιείται	από	 τον	
Κανονισμό	ΕΕΕΣ	(Κανονισμός	ΕΕ	2016/7)	

xxvii	Άρθρο	73	παρ.	5.	

xxviii	Εφόσον	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	γίνεται	αναφορά	σε	συγκεκριμένη	διάταξη,	να	συμπληρωθεί	
ανάλογα	το	ΤΕΥΔ	πχ	άρθρο	68	παρ.	2	ν.	3863/2010	.	

xxix	 Όπως	προσδιορίζεται	στο	άρθρο	24	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης.	

xxx	 Πρβλ	άρθρο	48.	

xxxi	 	Η	απόδοση	όρων	είναι	σύμφωνη	με	την	περιπτ.	στ	παρ.	4	του	άρθρου	73	που	διαφοροποιείται	
από	τον	Κανονισμό	ΕΕΕΣ	(Κανονισμός	ΕΕ	2016/7)	

xxxii	Για	συμβάσεις	έργου,	η	εκτιμώμενη	αξία	της	οποίας	υπερβαίνει	το	ένα	εκατομμύριο	(1.000.000)	
ευρώ	εκτός	ΦΠΑ	(άρθρο	79	παρ.	2).	Πρβλ		και	άρθρο	375	παρ.	10.	

xxxiii	Όπως	 περιγράφεται	 στο	 Παράρτημα	 XI	 του	 Προσαρτήματος	 Α,	 οι	 οικονομικοί	 φορείς	 από	
ορισμένα	κράτη	μέλη	οφείλουν	να	συμμορφώνονται	με	άλλες	απαιτήσεις	που	καθορίζονται	στο	
Παράρτημα	αυτό.	

xxxiv		Μόνον	 εφόσον	 επιτρέπεται	 στη	 σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	 στα	 έγγραφα	 της	
σύμβασης	που	αναφέρονται	στην	διακήρυξη.		

xxxv		Μόνον	 εφόσον	 επιτρέπεται	 στη	 σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	 στα	 έγγραφα	 της	
σύμβασης	που	αναφέρονται	στην	διακήρυξη.		

xxxvi	Π.χ	αναλογία	μεταξύ	περιουσιακών	στοιχείων	και	υποχρεώσεων		

xxxvii	 Π.χ	αναλογία	μεταξύ	περιουσιακών	στοιχείων	και	υποχρεώσεων		
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xxxviii	 Οι	αναθέτουσες	αρχές	μπορούν	να	ζητούν	έως	πέντε	έτη	και	να	επιτρέπουν	την	τεκμηρίωση	
εμπειρίας		που	υπερβαίνει	τα	πέντε	έτη.	

xxxix	Οι	 αναθέτουσες	 αρχές	 μπορούν	 να	 ζητούν	 έως	 τρία	 έτη	 και	 να	 επιτρέπουν	 την	 τεκμηρίωση	
εμπειρίας	που	υπερβαίνει	τα	τρία	έτη.	

xl	 Πρέπει	 να	 απαριθμούνται	 όλοι	 οι	 παραλήπτες	 και	 ο	 κατάλογος	 πρέπει	 να	 περιλαμβάνει	 τόσο	
δημόσιους	όσο	και	ιδιωτικούς	πελάτες	για	τα	σχετικά	αγαθά	ή	υπηρεσίες.	

xli	 Όσον	 αφορά	 το	 τεχνικό	 προσωπικό	 ή	 τις	 τεχνικές	 υπηρεσίες	 που	 δεν	 ανήκουν	 άμεσα	 στην	
επιχείρηση	 του	 οικονομικού	 φορέα,	 αλλά	 στων	 οποίων	 τις	 ικανότητες	 στηρίζεται	 ο	 οικονομικός	
φορέας,	όπως	καθορίζεται	στο	μέρος	II,	ενότητα	Γ,	πρέπει	να	συμπληρώνονται	χωριστά	έντυπα	ΤΕΥΔ.	

xlii	 Ο	 έλεγχος	πρόκειται	 να	διενεργείται	από	 την	αναθέτουσα	αρχή	ή,	 εφόσον	αυτή	συναινέσει,	 εξ	
ονόματός	 της	 από	 αρμόδιο	 επίσημο	 οργανισμό	 της	 χώρας	 όπου	 είναι	 εγκατεστημένος	 ο	
προμηθευτής	ή	ο	πάροχος	υπηρεσιών.	

xliii	 Επισημαίνεται	ότι	εάν	ο	οικονομικός	φορέας	έχει	αποφασίσει	να	αναθέσει	τμήμα	της	σύμβασης	
σε	 τρίτους	 υπό	 μορφή	 υπεργολαβίας	 και	 στηρίζεται	 στις	 ικανότητες	 του	 υπεργολάβου	 για	 την	
εκτέλεση	του	εν	λόγω	τμήματος,	τότε	θα	πρέπει	να	συμπληρωθεί	χωριστό	ΤΕΥΔ	για	τους	σχετικούς	
υπεργολάβους,	βλέπε	μέρος	ΙΙ,	ενότητα	Γ	ανωτέρω.		

xliv	 Διευκρινίστε	ποιο	στοιχείο	αφορά	η	απάντηση.	

xlv	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειάζεται.	

xlvi	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειάζεται.	

xlvii	 Πρβλ	και	άρθρο	1	ν.	4250/2014	

xlviii	Υπό	 την	 προϋπόθεση	 ότι	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 έχει	 παράσχει	 τις	 απαραίτητες	 πληροφορίες	
(διαδικτυακή	διεύθυνση,	αρχή	ή	φορέα	έκδοσης,	επακριβή	στοιχεία	αναφοράς	των	εγγράφων)	που	
παρέχουν	 τη	 δυνατότητα	 στην	 αναθέτουσα	 αρχή	 ή	 στον	 αναθέτοντα	 φορέα	 να	 το	 πράξει.	 Όπου	
απαιτείται,	τα	στοιχεία	αυτά	πρέπει	να	συνοδεύονται	από	τη	σχετική	συγκατάθεση	για	την	εν	λόγω	
πρόσβαση.		


