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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπυνςμία ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

Απιθμόρ Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) 099663921 

Σασςδπομική διεύθςνζη Υαλκιοπούλος και ιζίνη 

Πόλη Γαζηούνη 

Σασςδπομικόρ Κυδικόρ 27300 

Υώπα
1
 Δλλάδα 

Κυδικόρ ΝUTS
2
 EL 633 – EL 639 (ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ) 

Σηλέθυνο 26233 60773 

Ζλεκηπονικό Σασςδπομείο (e-mail) dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

Απμόδιορ για πληποθοπίερ
3
 ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΠΑΝΑΓΟΓΖΜΟΤ 

Γενική Γιεύθςνζη ζηο διαδίκηςο  (URL) https://dimos-pineiou.gr/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 4  o Διμοσ Ρθνειοφ μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι    και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ). 5 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.6 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ . 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 7  

α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.8 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εωεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο 
είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

 ηην πποαναθεπθείζα διεύθςνζη ηηρ παπαγπάθος 1.1.  

 

δ) H ηλεκηπονική επικοινυνία απαιηεί ηην σπήζη επγαλείυν και ζςζκεςών πος δεν είναι γενικώρ διαθέζιμα. Ζ απεπιόπιζηη, πλήπηρ, άμεζη και δυπεάν ππόζβαζη ζηα εν 

λόγυ επγαλεία και ζςζκεςέρ είναι δςναηή ζηην διεύθςνζη (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ9 

 Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ρθνειοφ και τα ΝΡ αυτοφ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 

Α. Γηα ην Γήκν Πελεηνχ, δαπάλε πνζνχ  # 23.498,91# € 

Θ.Α. 
πξνυπνινγηζκνχ 

Αηηηνινγία 
Δγγεγξακκέλε 

πίζησζε 

20.6061 
Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ(ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο) 

€ 14.999,54 

30.6063.001 Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ(ηερληθέο ππεξεζίεο) 

€ 500,00 

70.6063.003 
Παξνρή γάιαθηνο πξνζσπηθνχ(ινηπέο 
ππεξεζίεο) 

€ 2.000,00 

10.6634.001 Πξνκήζεηα εηδψλ θαζ/ηαο Γ. Πελεηνχ € 5.999,37 

 ΤΛΟΙΟ €23.498,91 

 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεωϊνου, θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ 

υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
4
 Αναωζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριωζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι 

“μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
5
 Αναωζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ 

(Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του ν. 4270/14.  
6
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) 

Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςωάλεια, δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ 
ωωζλειασ, θ) Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

7
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάωια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

8
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναωερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ 

παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 
9
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράωου διαμορωϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 53 του ν.4412/16 όπωσ διαμορωϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 

4782/21) 
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Β. γηα ην Λ.Π.Γ.Γ. Θνηλ. Πξνζη, Αιι. θαη Παηδείαο Γήκνπ Πελεηνχ δαπάλε πνζνχ # 39.244,28# € 

 

Θ.Α. 
πξνυπνινγηζκνχ 

Αηηηνινγία 
Δγγεγξακκέλε 

πίζησζε 

10.6063.002 
Παξνρή γάιαθηνο ΛΠΓΓ ΘνηλΠξνζηΑιι θαη 
Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€ 4.400,22 

10.6481.004 
Πξνκήζεηα εηδψλ Αξηνπσιείνπ  ΛΠΓΓ 
ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€3.051,00 

10.6481.002 
Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ ΛΠΓΓ 
ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€5.832,50 

10.6481.003 Πξνκήζεηα εηδψλ Οπσξνπσιείνπ  ΛΠΓΓ 
ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€5.705,03 

10.6481.001 
Πξνκήζεηα εηδψλ Παληνπσιείνπ ΛΠΓΓ 
ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€15.180,83 

10.6634.004 
Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο  ΛΠΓΓ 
ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€5.074,70 

 ΤΛΟΙΟ € 39.244,28 

 

 

Γ. γηα ην ΛΠΓΓ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο Γ. Πελεηνχ δαπάλε πνζνχ# 1.499,07 # €, ζα βαξχλεη ηνπο εμήο 
θσδηθνχο εμφδσλ : 

Θ.Α. 
πξνυπνινγηζκνχ 

Αηηηνινγία 
Δγγεγξακκέλε 

πίζησζε 

10.6635 
Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο  ΛΠΓΓ 
Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο 

€1.499,07 

 ΤΛΟΙΟ €1.499,07  

 

Γ. γηα ηελ ρ Δπηηξνπή Α΄βαζκηαο δαπάλε πνζνχ # 6.024,75 # € θαη γηα ηελ ρ Δπηηξνπψλ Β΄βαζκηαο δαπάλε πνζνχ # 4.102,85 # € 

Θ.Α. 
πξνυπνινγηζκνχ 

Αηηηνινγία 
Δγγεγξακκέλε 

πίζησζε 

 Πξνκ εηδψλ θαζ/ηαο ρ Δπηηξνπψλ Α΄βαζκηαο 
€6.024,75 

 

 Πξνκ εηδψλ θαζ/ηαο ρ Δπηηξνπψλ Β΄βαζκηαο 
€4.102,85 

 

 ΤΛΟΙΟ 10.127,60€  

 

 

και ζχει προβλεωκεί ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022  του Φορζα 10  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόωαςθ με αρ. πρωτ.  4884/2022 (ΑΔΑΜ22REQ010621846 2022-05-25) , ΑΔΑ: Ψ3ΕΩΞΑ-0ΩΛ ) για τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2022 και ζλαβε α/α 154 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο 
εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του ωορζα Διμου Ρθνειοφ 11.  

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ προμικεια τροωίμων (Είδθ Ραντοπωλείου – Γαλακτοκομικά και Τυροκομικά – Είδθ Οπωροπωλείου και 
Λαχανικϊν – Είδθ Αρτοπωλείου και Ηαχαροπλαςτικισ – Είδθ Κρεοπωλείου – Είδθ Κατεψυγμζνων Ιχκφων)και ειδϊν κακαριότθτασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν 
των υπθρεςιϊν του Διμου Ρθνειοφ και των υπαγόμενων ςε αυτό Νομικϊν Ρροςϊπων : α) του ΝΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, 
β) ΝΡΔΔ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, γ) ΝΡΔΔ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, δ)ΝΡ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ & ΡΕ/ΝΤΟΣ ΔΘΜΟΥ ΡΘΝΕΙΟΥ όπωσ περιγράωονται αναλυτικά ςτθν υπ’ αρικμ. 04/2022 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ .  

Ρροςωορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν , είτε ξεχωριςτά ανά ομάδα , με τθν υποχρζωςθ να προμθκεφςει ο κάκε 
διαγωνιηόμενοσ όλθ ανεξαιρζτωσ τθν ποςότθτα του προχπολογιςμοφ Ανά Ομάδα . 
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 Αναωζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόωαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
11

  Σφμωωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Οι διακθρφξεισ, οι αποωάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 
για λογαριαςμό όλων των ωορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ αναωζρουν απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόωαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εωόςον θ προκαλοφμενθ δαπάνθ 
πρόκειται να βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου ωορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ απόωαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ 
ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ 
πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποωάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ ωζρουν μόνο τον 
αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου 
απαιτείται, και αποωάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από ωορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι άκυρεσ, εωόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ 
απόωαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4» 
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Θ ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ προχπολογίηεται ςτο ποςό των #74.369,86 # € με Φ.Ρ.Α. .  

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε Ομάδεσ και Υποομάδεσ :  

Α) ΟΜΑΔΑ 1.ΓΑΛΑ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ)  (cpv):15511000-3  

Β) ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (cpv):1500000-8 ,   (cpv):1550000-3,   (cpv):1520000-0  
ΥΡΟΟΜΑΔΑ 2.1 ΔΙΑΦΟΑ ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) 

ΥΡΟΟΜΑΔΑ 2.2 ΔΙΑΦΟΑ ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ) 

Γ) ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ)  (cpv):1510000-9  

Δ) ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ)   (cpv):1530000-1  
Ε) ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) (cpv):15811100-7  

Η) ΟΜΑΔΑ  6: ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) (cpv): 19640000-4,  (cpv): 39830000-9,  (cpv): 39831200-8,  (cpv): 33760000-5  

 

Θ διάρκεια τθσ  ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραωι τθσ , ι μζχρι τθν κάλυψθ του ποςοφ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ . 

Θ προμικεια κα γίνει από το ελεφκερο εμπόριο με Θλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνιςμό και με κριτιριο κατακφρωςθσ :  

Α) τθν πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςωορά , μόνο βάςει τιμισ για τθ ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ ι 
υποομάδασ για τισ κατθγορίεσ ειδϊν : ομάδα 1 ,  

ομάδα 2 : (Υποομάδα 2.1 ) , ομάδα 5 , ομάδα 6 . 

Β) το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) , ενιαία ζκπτωςθ , ςτθ νόμιμα διαμορωοφμενθ κάκε ωορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ για τισ εξισ 
ομάδεσ : ομάδα 2 ( υποομάδα 2.2 ) , ομάδα 3 , ομάδα 4 με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςωερόμενα από αυτόν καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ 
προμικειασ , για τθ ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ .  

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ 
ιςχφουν, και ιδίωσ12: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) ‘’Εκςυγχρονιςμόσ , απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων , 
ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ , τισ υποδομζσ και τθν υγεία ‘’ 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαωάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, 
τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και 
ιδίωσ των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρκρου 5 τθσ απόωαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των ωορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και 
λοιπζσ διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ 
ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»13, τθσ κοινισ απόωαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποωάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον 
κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων ωορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»14.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόωαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  και Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ με 
κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» 
(Αϋ44) 

                                                           
12

 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ 
αντίςτοιχθσ προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 

13
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμωωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
14

  Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποωάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 
4049) ςχετικζσ αποωάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων 
υμβάςεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 
διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των 
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, 
Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των ωυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοωορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαωζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 [των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα 
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται ρθτά 
παραπάνω. 

 Σο ζσεηικό ππυηογενέρ αίηημα ηος Νομικού Πποζώπος Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ Αλληλεγγύηρ και Παιδείαρ Γήμος Πηνειού ςπ’ απίθμ. ππυη 196/13-04-2022 

ηο οποίο καηασυπήθηκε ζηο ΚΖΜΓΖ με απ. ΑΓΑΜ: 22REQ010405255 

 Σο ζσεηικό ππυηογενέρ αίηημα ηος ηος Γήμος Πηνειού ςπ’ απίθμ. ππυη. 3382/11-04-2022 ηο οποίο καηασυπήθηκε ζηο ΚΖΜΓΖ με απ. ΑΓΑΜ : 

22REQ010405613 

 Σο ζσεηικό ππυηογενέρ αίηημα ηος ΝΠΓΓ Πολιηιζμού , Αθληηιζμού και Πεπιβάλλονηορ Γ. Πηνειού ςπ’ απίθμ ππυη. 4862/17-05-2022 ηο οποίο καηασυπήθηκε 

ζηο ΚΖΜΓΖ  με απ. ΑΓΑΜ : 22REQ010567853 

 Σο ζσεηικό ππυηογενέρ αίηημα ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ. Πηνειού ςπ’ απίθμ ππυη. 130/17-05-2022  ηο οποίο καηασυπήθηκε ζηο 

ΚΖΜΓΖ  με απ. ΑΓΑΜ : 22REQ010573156 

 Σο ζσεηικό ππυηογενέρ αίηημα ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ. Πηνειού ςπ’ απίθμ ππυη. 132/17-05-2022  ηο οποίο καηασυπήθηκε 

ζηο ΚΖΜΓΖ  με απ. ΑΓΑΜ : 22REQ010570850  

 η απόθαζη με απ. ππυη.  4884/2022 (ΑΓΑΜ22REQ010621846 2022-05-25) , ΑΓΑ: ΦΡ3ΔΧΞΑ-0ΧΛ ) για ηην ανάλητη ςποσπέυζηρ/έγκπιζη δέζμεςζηρ πίζηυζηρ 

για ηο οικονομικό έηορ 2022 και έλαβε α/α 154 καηασώπηζηρ  ζηο μηηπώο δεζμεύζευν/Βιβλίο εγκπίζευν & Δνηολών Πληπυμήρ ηος θοπέα Γήμος Πηνειού 

 

 Σην με απ. απόθαζη 14/2022 ηος Γημοηικού ςμβοςλίος  ηος Γήμος Πηνειού για αναμόπθυζη ηος Πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2022  (ΑΓΑ : 

6ΘΚ1ΧΞΑ-ΤΤ) 

 

 Σην με απ. απόθαζη 27/2022 ηος Γημοηικού ςμβοςλίος  ηος Γήμος Πηνειού για αναμόπθυζη ηος Πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2022  (ΑΓΑ : 

Χ8ΦΧΞΑ-ΒΕ ) 

 Σην με απ. 138/2022 (ΑΓΑ: 65Β5ΧΞΑ-ΧΣ3) απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ  ηος Γήμος Πηνειού πεπί έγκπιζηρ ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και ηυν 

όπυν διακήπςξηρ ηηρ εν λόγυ ππομήθειαρ 

 ηην ςπ’απιθμόν 01/2021 Απόθαζη ηηρ ΟΔ Γήμος Πηνειού  πεπί οπιζμού ηηρ επιηποπήρ διεξαγυγήρ διαγυνιζμού και αξιολόγηζηρ πποζθοπών για ππομήθειερ 
(ΑΓΑ : 6Β81ΧΞΑ-5Ν0) 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςωορϊν είναι θ 20/06/2022 και ϊρα 14:00 15 

  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟ 

Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

                                                           
15

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςωορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των 
προςωορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου νόμου. 
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02/06/2022 02/06/2022 20/06/2022 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ 
ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ16  

Ρροκιρυξθ17 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ ……/………/……... ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. *ςυμπλθρϊνεται επίςθσ αρικμόσ και θμερομθνία δθμοςίευςθσ, εφόςον είναι γνωςτά+ 

Ρροκαταρκτικι Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ ……/………/……... ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ *ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ δθμοςίευςθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ και εφόςον είναι γνωςτόσ ο αρικμόσ και θ θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ18]. 

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 19 

Θ προκιρυξθ20 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ 
οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  162513  και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο21 22 23, ςφμωωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

ζε ηπειρ (3) ημεπήζιερ ή εβδομαδιαίερ ηος νομού ζύμθυνα με ηο ν. 3548/2007. (ΠΑΣΡΗ , ΠΡΧΣΖ , ΠΡΧΗΝΖ) 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράωου 3 του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο 
διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Ζ Γιακήπςξη καηασυπήθηκε [ή θα καηασυπηθεί ζηο διαδίκηςο, ζηην ιζηοζελίδα ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, ζηη διεύθςνζη (URL) :   https://dimos-pineiou.gr/  ζηιρ 

02/06/2022  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει:. Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ , αρχικισ και τυχόν 
επαναλθπτικισ , ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνει τον ανάδοχο ι τουσ αναδόχουσ προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ κατακυρϊκθκε οριςτικά θ προμικεια , με τθν 
προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν .  24  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,25  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
16

 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εωόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
17

 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροωορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορωι τυποποιθμζνου εντφπου 
(ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

18
 Άρκρα 27 παρ. 2, 62 του ν. 4412/2016. 

19
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ ΕΕ. 

Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.   

20
 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 

21
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εωθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υωίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 
22

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιωερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εωθμερίδεσ του ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υωίςταται μζχρι και τθν 
31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

23
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
24

 Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.  
25

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,26  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ προκιρυξθ  

2. θ παροφςα Διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

4. θ με αρίκμ . μελ. 4/2022 τθσ υπθρεςίασ 

5. Οι αποωάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου και των ΔΣ των ΝΡ .  

6. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά 

7. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ 
θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)27. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 6  θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν 

και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ 

οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων  

υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι 

θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να 
μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ28: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο 
τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςωορϊν, 

β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςωορϊν, θ παράταςθ τθσ 
προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ 
αλλαγζσ των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραωο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ29.  

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα . Σε περίπτωςθ αςυμωωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ που 
ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.30 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραωα ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ31 ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά 
τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάωραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 32.  

                                                           
26

 Ωσ «ζγγραωο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραωο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραωο το οποίο 
παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ 
του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραωϊν, του περιγραωικοφ εγγράωου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράωων από τουσ 
υποψθωίουσ και τουσ προςωζροντεσ, των πλθροωοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράωων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και 
θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ αναωζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραωο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά 
των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραωι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εωαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ 

27
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ και τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αωοροφν 

περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που 
απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορωότυποι περιγράωονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαωερομζνων. 

28
 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

29
  Ρρβλ ζγγραωο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων 

τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 
30

 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράωονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ 
γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμωωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 

31
  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα33. 

2.1.5 Δγγπήζεηο34 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςωαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά 
τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)35, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ36. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν 
οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του 
οικονομικοφ ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ 
όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι 
ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον 
εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 
οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ37.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαωίου ηϋ δεν εωαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το ωυςικό πρόςωπο που υπογράωει τθν προςωορά ωσ Ρροςωζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ, ότι θ ίδια 
ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ ωακζλουσ τθσ προςωοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν και τθσ 
ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςωάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςωάλειασ τθσ επεξεργαςίασ 
των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορωισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν 
ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ38, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 
και 739 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ 
ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων40. 

2. Οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από τισ 
ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι, εωόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον41.   

Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό υποβάλλοντασ προςωορά ςε μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ (τμιματα) με τθν υποχρζωςθ να 
προμθκεφςει όλθ ανεξαιρζτωσ τθν ποςότθτα του προψπολογιςμοφ ανά ομάδα (Τμιμα). 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο42 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ 
(προςωζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ43   44., ςφμωωνα με τον παρακάτω πίνακα που ακολουκεί :  

ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (ποςοςτό 2% ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
32

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
33

 Με τθν επιωφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράωων ςε άλλθ γλϊςςα 
34

 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  
35

 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
36

 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι 
παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμωωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί 
ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραωο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 
7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

37
 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 

38
 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 

39
 Σφμωωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναωζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 

40
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον ωορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 

4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό ωορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόωαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, 
κατά τα αναωερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράωου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

41
   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 

42
 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 

43
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των 

προςωερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016). 
44

 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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 Ροςό άνευ Φ.Ρ.Α.  Ροςό εγγυθτικισ (2%) 

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑ 19.380,32 387,60 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 13.434,36 268,68 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 5.161,50 103,23 

ΟΜΑΔΑ 4:       ΕΙΔΘ 
ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ 

5.048,70 100,97 

ΟΜΑΔΑ 5 : : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 2.700,00 54,00 

ΟΜΑΔΑ  6: ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
 

18.307,05 366,14 

 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 
οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τουσ προςωζροντεσ να 
παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε κλειςτό ωάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ 
ωορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςωορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201645. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςωζρων: α) αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, 
ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραωοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςωορά, με τθν 
ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςωοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςωορά του απορριωκεί46, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 
του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν 
υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ47  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο 
πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ48 καταδικαςτικι απόωαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ ωορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό 
τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμωερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραωία), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 
155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζωονται κατά των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμωερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόωαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 
187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

                                                           
45

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάωιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
46

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
47

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
48

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναωορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόωαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα ςτο 
Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αωορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποωάςεισ  

  





 

 

 

12 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ 
(ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και 
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του 
Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαωίου αωορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ 
διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με 

απόωαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε 

πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει 
διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν 
καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αωοροφν ςτισ ειςωορζσ κοινωνικισ 
αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςωάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον αυτζσ ζχουν 
υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ 
που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται49 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ50:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201651, περί αρχϊν που εωαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 
ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ 
ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,52  

(γ) εάν, με τθν επιωφλαξθ τθσ παραγράωου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν 
επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία 
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι τθσ παραγράωου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

                                                           
49

 Οι λόγοι τθσ παραγράωου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, 
μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. 
λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορωϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

50
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ 

ςυνδρομι των προχποκζςεων εωαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

51
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ ωορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. 

άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
52

 Σχετικι διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ 
που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ 
πλθροωορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω 
τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από 
τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιώνει το ςχετικό γεγονόσ.53 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ ωορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ 

εωαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/200554, όπωσ ιςχφει .55 Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αωοροφν τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν 

προςωορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεωάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςωορά ι νομικά 

πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ 

Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα ψιωου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ 

επενδφςεων (investment firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεωαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεωαλαίων επιχειρθματικϊν 

ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα 

πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιωων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεωαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ 

κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α..56 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν 
αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, 
μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία57, προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ ωορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει 
αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα 
ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποωυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
οικονομικοφσ ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 
με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ 
τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ 58. 

2.2.3.8. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/201659. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ ωορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το 
χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτιρια Επιλογισ60  

                                                           
53

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραωο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόωαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 

ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
54

 Κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον ωορολογικό τομζα» 
κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, Α` 167). Οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον ωορολογικό 
τομζα» απαγορεφεται επίςθσ να ςυμμετζχουν με ποςοςτό μεγαλφτερο του ζνα τοισ εκατό (1%) επί του μετοχικοφ κεωαλαίου ι να κατζχουν εταιρικά μερίδια ι να είναι εταίροι των 
εταίρων ςε επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Για τον ζλεγχο και τθν επιβολι τθσ απαγόρευςθσ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων ωορζασ εωαρμόΗει τθν 
υπουργικι απόωαςθ που εκδίδεται κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλζον, απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από κράτθ που 
ζχουν προνομιακό ωορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόωαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, με εξαίρεςθ τα κράτθ 
που αποτελοφν: αα) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι ββ) κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), ι γγ) τρίτθ χϊρα που ζχει υπογράωει και κυρϊςει τθ Διεκνι 
Συμωωνία για τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ (ΣΔΣ), ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω ΣΔΣ, ι δδ) ςε τρίτθ/εσ χϊρεσ που δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αα), ββ) και γγ) και ζχει ςυνάψει και εωαρμόηει διμερι ι πολυμερι ςυμωωνία με 
τθν Ζνωςθ.» 

55
 Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςωοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

56
   Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21 

57
  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόωαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 

58
 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

59 Ρρβλ. απόωαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016.  

60
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να 

είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ ωορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ 
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο61  

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι 
δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα 
XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει 
ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο 
Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ62 . 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα63  

Πςον αωορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ δεν απαιτείται να 
πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ . 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα64  

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται :  

Α) Αναωορικά με τθν καταλλθλότθτα άςκθςθσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ : Εγγραωι οικονομικοφ ωορζα ςτο οικείο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο , με αναωορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ παροφςασ .  

Β) Να διακζτουν κατάλλθλα οχιματα (με ψυκτικό μθχανιςμό και χωρίσ ψυκτικό μθχανιςμό ανάλογα με το είδοσ που κα μεταωζρουν ) για τθν μεταωορά 
των ειδϊν που κα προμθκεφςουν .  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο65  

Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να διακζτουν και να ςυμμορωϊνονται με τα εξισ πρότυπα : 

 Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν Ριςτοποιθτικά ISO 22000:2005 ,ι ιςοδφναμα ςχετικά και το αντικείμενο δραςτθριότθτασ τουσ , που 
εμπίπτει ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ , υπό τθν προχπόκεςθ να περιλαμβάνεται θ διακίνθςθ ι μεταωορά των ειδϊν .  

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ωορείσ διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ 
διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ, εωόςον 
ο ενδιαωερόμενοσ οικονομικόσ ωορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για 
τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ ωορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ 
πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. 

  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων66 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράωου 2.2.5) και τα ςχετικά με 
τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των δεςμϊν 
τουσ με αυτοφσ67. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ 
δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.   

Πταν οι οικονομικοί ωορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων όςον αωορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ 
οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί ωορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και 
τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o προςωζρων αναωζρει ςτθν προςωορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ 
υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ68. Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εωόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράωου 2.2.3..  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
μόνο τα κριτιρια που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω 
κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι 
Α.Α. διαμορωϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

61
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

62
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

63
 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορωϊςουν τθν παροφςα παράγραωο είτε απαιτϊντασ, ωσ 

προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ με αναωορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροωορίεσ 
αναωζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροωορίεσ αυτζσ. 

64
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

65
 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να 

ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  
66

 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 
67

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ 
ςφμβαςθσ.  

68
 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 

131 του ν. 4412/2016). 
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, 
κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
παραγράωου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν 
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράωουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ69. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορωι υπεργολαβίασ 
ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, 
κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράωουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ70.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςωζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμωωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ 

οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραωθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμωωνθτικοφ οι 

προςωζροντεσ οωείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι71.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) 
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ, 
ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμωωνα 
με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ,το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ72 καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ 
ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.73  

Το ΕΕΕΣ ωζρει υπογραωι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται προςωορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που 
μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραωισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα 
δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ ωορζασ αποςφρει τθν προςωορά του, χωρίσ να απαιτείται απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.74 

Ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροωορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία 
υποβάλλει μαηί με αυτό.75 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου 
του οικονομικοφ ωορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των 
ωυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ 
του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ 
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ76. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ωζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,77 τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο 

άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.3 τθσ παροφςθσ78 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθωκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ ωορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ ςυμωωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ 

με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράωου 10 του άρκρου 73) ι θ εωαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράωου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμωωνα με τθν περ. γ τθσ 

παραγράωου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ79. 

Πςον αωορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 

τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ ωορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταωατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο 

οικονομικόσ ωορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 

ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του80. 

                                                           
69

 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
70

 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
71

 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
72

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι,  Μζροσ ΙΙ Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον 
οικονομικό ωορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

73
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςωζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ 

του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό 
(Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Ρρομικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, 
Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

74
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

75
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

76
 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

77
 βλ. Δ.Ε.Ε. απόωαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 

78
 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  

79
 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 

80
  Ραρ. 2

Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα81  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράωουσ 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςωζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ 
δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - 
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 
εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροωορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, 
τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω 
δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν82. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραωα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμωωνα με τθν 
παράγραωο 2.1.4.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  
δικαιολογθτικά που αναωζρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραωα ι τα 
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 
παραγράωου 2.2.3.4, τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
ωορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα 
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ 
αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το 
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ 
ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραωο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραωο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το 
χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναωζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των ωορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από 
τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ τθσ παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ 
πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραωο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ 
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραωο 2.2.3.483 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον 
και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόωαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται 
επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατωόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά 
εμωανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο 
Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ84. 

                                                           
81

 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ 
λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ παραγράωουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν ωορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

82
 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

83
  Εωόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

84
  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
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ε) για τθν παράγραωο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου 
αποκλειςμοφ, ςφμωωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ) για τθν παράγραωο 2.2.3.5  

δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν85, που κακορίηονται κατωτζρω, εωόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό 
πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία8687 
(πλθν των περιπτϊςεων που αναωζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ ανωτζρω).  

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. α) τθσ παραγράωου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του 
αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αωορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράωου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων ψιωου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ 
εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαωορετικι του προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναωζρονται οι 
επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεωαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεωαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό 
ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιωου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 
βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραωο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιωου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραωο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςωοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αωορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανώνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), 
όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
προςωοράσ. 

- Πςον αωορά ςτισ αλλοδαπζσ ανώνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε ανώνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 
εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςωοράσ. 

iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι ωυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 
(τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςωοράσ.     

Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχών ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των μετοχών, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εωόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαωορετικά προςκομίηεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιωου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιωου, ςφμωωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία 
αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ 
αυτισ.  

Πλα τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ ζδρασ του υποψθωίου και να ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραωο 3.1.2 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςωοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα 
κράτθ ςτον ωορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
ωορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόωαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναωερόμενα ςτθν 
περίπτωςθ α` τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι 
ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό επάγγελμά 
τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ.88 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο 
Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν 

                                                           
85

 Άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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  Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ  εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Ι τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 
77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1) 
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   Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ) 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα 

οικονομικοφσ ωορείσ βεβαίωςθ εγγραωισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροωικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια 
διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αωοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εωόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, 
ςφμωωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, ωζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράωου 2.2.5 οι οικονομικοί ωορείσ δεν απαιτείται να προςκομίηουν 
ειδικά δικαιολογθτικά και να πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ . 89  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.6 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν:90:  

Α) Αναωορικά με τθν καταλλθλότθτα άςκθςθσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ : Εγγραωι οικονομικοφ ωορζα ςτο οικείο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο , με αναωορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ παροφςασ .  

Β) Να διακζτουν κατάλλθλα οχιματα (με ψυκτικό μθχανιςμό και χωρίσ ψυκτικό μθχανιςμό ανάλογα με το είδοσ που κα μεταωζρουν ) για τθν μεταωορά 
των ειδϊν .  

Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να διακζτουν και να ςυμμορωϊνονται με τα εξισ πρότυπα : 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρωωςισ τουσ με πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράωου 2.2.7 οι 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά .  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό πρόςωπο και εγγράωεται υποχρεωτικά ι 
προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό 
ωζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςώπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ 
νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ91, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ92, το οποίο 
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολών του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εωόςον ζχει εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποωάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναωζρονται ςτα 
παραπάνω ζγγραωα, προςκομίηεται επιπλζον απόωαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αωορά τα ωυςικά πρόςωπα, εωόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ 
του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν 
προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ ωορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα 
πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ93 που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι 
διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορωϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του 
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραωισ εκδιδόμενο από 
τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
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 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναωζρονται ςτο Μζροσ I του Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. 
τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ ωορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, 
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

90
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναωζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία 

αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 
91

    Σφμωωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράωονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεωαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςωαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναωζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν 

ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορωι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν 

που αναωζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα ωυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια 

εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμωωνα με το άρκρο 293 παράγραωοσ 3 του ν. 4072/2012 

92
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ 

ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των 

αρμοδιοτιτων τουσ 
93

 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των εν λόγω οικονομικϊν ωορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ 
πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραωι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αωορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που 
αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ τουσ. Ειδικϊσ όςον αωορά τθν καταβολι των ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και των ωόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραωισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, 
υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό 
ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8 για τθν απόδειξθ 
ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.  

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο94  

Κριτιριο ανάκεςθσ95 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά: 

βάςει τιμισ96  

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι για τα είδθ τθσ :  

 Α) ΟΜΑΔΑ 1.ΓΑΛΑ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ)  (cpv):15511000-3  

Β) ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (cpv):1500000-8 ,   (cpv):1550000-3,   (cpv):1520000-0  
ΥΡΟΟΜΑΔΑ 2.1 ΔΙΑΦΟΑ ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) 

ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) (cpv):15811100-7  

ΟΜΑΔΑ  6: ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) (cpv): 19640000-4,  (cpv): 39830000-9,  (cpv): 39831200-8,  (cpv): 33760000-5  

 

& κριτιριο το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ εκάςτοτε ιςχφουςεσ μζςεσ τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ κάκε είδουσ , κατά τθν θμζρα παράδοςθσ , του 
δελτίου τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου τθσ Ρεριωερειακισ Ενότθτασ Θλείασ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριωζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ  : 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (cpv):1500000-8 ,   (cpv):1550000-3,   (cpv):1520000-0 

ΥΡΟΟΜΑΔΑ 2.2 ΔΙΑΦΟΑ ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ) 
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ)  (cpv):1510000-9 

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ)   (cpv):1530000-1  

 

Για τθν Ομάδα 2 : ΕΙΔΘ Ραντοπωλείου , ο ανάδοχοσ κα αναδειχτεί ςφμωωνα με τον παρακάτω τφπο : ( ποςοςτό % ζκπτωςθσ υποομάδασ 1.2 Χ 
προχπολογιηόμενθ αξία = προςωερόμενθ αξία υποομάδασ 1.2 , θ οποία κα προςτεκεί ςτθ προςωερόμενθ αξία τθσ υποομάδασ 1.1 ) 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Μελζτθ 04/2022 και ςτθ τθσ Διακιρυξθ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ 
ποςότθτασ τθσ προμικειασ , είτε ανά ομάδα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ και ςε περίπτωςθ που υποβλθκοφν δεν λαμβάνονται υπόψθ . 

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 
που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ 
αυτισ97. 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςωορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ 
εκ μζρουσ του αποωαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραωθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.98 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 

2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόωαςθ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αωοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εωεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).  

                                                           
94

 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
95

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 8 του άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςωαλίηουν τθ δυνατότθτα 
αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραωζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροωοριϊν που παρζχονται από τουσ προςωζροντεσ, 
προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρωωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμωιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν  αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των 
πλθροωοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςωζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

96
  Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ. 

97
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

98
 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που υποςτθρίηεται 
τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραωοφν ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ, ςφμωωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόωαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςωοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ 
αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ.99 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ 
και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςωορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςωορά,  ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςωορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςωορά του οικονομικοφ ωορζα 
και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςωοράσ του που ζχουν 
εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςωερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα 
ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εωόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία, που αωοροφν δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςωοράσ και οικονομικισ προςωοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω 
ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναωορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι 
αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναωορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράωονται ψθωιακά, ςφμωωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποωακζλουσ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναωερκζντων αναωορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποωακζλο  
ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν100.   
 
Κακϊσ οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολο τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ , εκτόσ 
των ανωτζρω κα πρζπει να υποβλθκοφν και  

 Σεχνικι προςφορά (ωσ επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο .pdf ), ψθφιακά υπογεγραμμζνο , βάςει των απαιτιςεων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ , θ οποία προκειμζνου να είναι άμεςα αξιολογιςιμθ , πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τον τρόπο , τθν τάξθ , τθν 
αρίκμθςθ και τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο «Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ» τθσ 04/2022 μελζτθσ που αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ . 

 Οικονομικι προςφορά (ωσ επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο .pdf)ψθφιακά υπογεγραμμζνο , ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ . 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αωορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςωοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω 
(υπο)ωακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραωα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςωορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορωι, γίνονται αποδεκτά κατά 
περίπτωςθ, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράωων που ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα και, 
εωόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραωα, εάν ωζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27101 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράωων που ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραωϊν ςε θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ απλισ ωωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράωων. 102 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι τα ΦΕΚ103 και ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορωι θλεκτρονικϊν 
αρχείων με μορωότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και 
ςε κλειςτό-οφσ ωάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία 
τθσ θλεκτρονικισ προςωοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, 
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 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
100

 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
101

   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ 
παραγράωουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθωιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του 
άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εωαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο 
εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εωαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ 
βεβαίωςθ γνιςιου υπογραωισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράωεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςωραγίδα του Υπουργείου 
Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εωόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαωίου, θ θλεκτρονικι 
υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραωο, ςυνιςτά ζγγραωο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

102
 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμωωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
103

 Σφμωωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραωα των Φφλλων Εωθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ 
μορωι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορωι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραωείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999104,  

γ) ιδιωτικά ζγγραωα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραωα που ωζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από 
δικθγόρο105.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορωι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , 
εωόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ ωζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ 
επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ που ζχει ςυνάψει 
θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από 
τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράωων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι 
παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραωα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των 
απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράωων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το 
γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραωα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε 
ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, ςε κλειςτό 
ωάκελο, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν 
τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω ωακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ ωζρει ο οικονομικόσ ωορζασ. Το 
εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του ωακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο οικονομικόσ ωορζασ αναρτά, εωόςον δεν διακζτει 
αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του ωακζλου του ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των 
προςωορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ 
ταχυδρομείου- ταχυμεταωορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) 
προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ106 τα ακόλουκα 
υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροωορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμωωνα με τθν 
παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράωουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατωόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ 
δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράωων τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμωωνα με τθν περίπτωςθ 
δ τθσ παραγράωου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθωιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεωάλαιο 
“Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ” (Α.Μ. 4/2022)τθσ Διακιρυξθσ περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςωερόμενων ειδϊν, με βάςθ 
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα107 108.  

Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν109. 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςωερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά110 ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ ιτοι τθν πλζον ςυμωερότερθ από οικονομικισ 
άποψθ προςωοράσ βάςθ τιμισ ανά ΟΜΑΔΑ , όπωσ ορίηεται κατωτζρω και ςφμωωνα με τα οριηόμενα τθσ διακιρυξθσ (Υπόδειγμα οικονομικισ προςωοράσ ) 
που επιςυνάπτεται και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ :  
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 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραωικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα 
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   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 
107

 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016 
108

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςωερομζνων ειδϊν   βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςωορά. 
Αναωζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμωωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και 
τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςωοράσ. 

109
 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 

110
 Άρκρο 95 του ν. 4412/2016 
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 *Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά , ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο ‘’ 
οικονομικι προςφορά’’ τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ ςε μορφι pdf ] 

Σιμζσ  

Α. ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ  

Για τα είδθ τθσ ομάδασ  1 , ομάδασ 2 (Υποομάδα 2.1) , ομάδασ 5 & ομάδασ 6 , κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςωοράσ τθν τιμι μονάδοσ με δφο (2) 
δεκαδικά ψθωία (αρικμό ) που προςωζρουν για ζκαςτο είδοσ .  

Ραράδειγμα : Ο ςυμμετζχων ζχει προςωζρει ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ μονάδοσ ( προ Φ.Ρ.Α. ) για κάκε είδοσ για τθν Υποομάδα 2.1 – Είδθ Ραντοπωλείου . Στθν 
ειδικι θλεκτρονικι ωόρμα τθσ οικονομικισ προςωοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςωοράσ τθν τιμι που προκφπτει ωσ άκροιςμα ( προ 
Φ.Ρ.Α. ) των επιμζρουσ τιμϊν προςωοράσ για το ςφνολο των ποςοτιτων . 

 

Κακϊσ μζροσ τθσ οικονομικισ προςωοράσ , δθλαδι οι επιμζρουσ τιμζσ μονάδοσ κατ’ είδοσ , ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του 
ςυςτιματοσ , ο προςωζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςωορά του ψθωιακά τα υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία , 
ςφμωωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςωοράσ του Ραραρτιματοσ , ςε μορωι pdf.  

 

Β.ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ  

Για τα είδθ τθσ ομάδασ 2 ( Υποομάδα 2.2 ) , ομάδασ 3 & ομάδασ 4 , κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςωοράσ , τθν τιμι με δφο (2) δεκαδικά ψθωία (αρικμό ) 
που προκφπτει ανά ομάδα μετά τθν αωαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςωζρουν από τθν ςυνολικι τιμι αναωοράσ ( προ Φ.Ρ.Α. ) όπωσ αυτι 
δίδεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ 04/2022 μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ , που τίκεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ για τθν αντίςτοιχθ ομάδα ι Τμιμα .  

 

Ραράδειγμα : Ζςτω ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει προςωζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ 10 % για τθν υποομάδα  2.2 . Στθν ειδικι θλεκτρονικι ωόρμα τθσ 
οικονομικισ προςωοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςωοράσ 1768,52 – ( 1768,52 x 0,10) = 1.591,69. 

Κακϊσ μζροσ τθσ οικονομικισ προςωοράσ , δθλαδι το προςωερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ  , ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του 
ςυςτιματοσ , ο προςωζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςωορά του ψθωιακά τα υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία , 
ςφμωωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςωοράσ του Ραραρτιματοσ , ςε μορωι pdf.  

 

Στθ τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ , ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθσ  ,ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία , μθ ςυμπεριλαμβανόμενου 
Φ.Ρ.Α. , για τθν παροχι των αγακϊν ςτο τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ .  

 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ . 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό , τθσ ανωτζρω τιμι κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα .  

 

 

 

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει 
με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ  του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ .  

Σ 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ111   

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα 6 μθνϊν από τθν επόμενθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ 
παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.2. τθσ 
παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςωορϊν τουσ, οι 
προςωορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, 
εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι 
οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, 
εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ 
απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ112 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 

                                                           
111

 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
112

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςωοράσ, ι δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το 
περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ 
προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςωορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςωορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,113  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαωείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροωορίεσ ι τεκμθρίωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροωοριϊν που περιζχονται ςτο 
ΕΕΕΣ, εωόςον αυτζσ δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαωινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εωόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον 
προςωζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ όποια είναι υπό αίρεςθ ι  θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά, ι κζτει όρουσ αναπροςαρμογισ  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ .Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ 
παραγράωου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά 
μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναωορικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςωορά του ωαίνεται αςυνικιςτα 
χαμθλι ςε ςχζςθ με τα αγακά, ςφμωωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εωόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορωϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, εωόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν 
από τον προςωζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμωωνα με το 
άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

                                                           
113

 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ114 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των  προςωορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ115, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των ωακζλων των προςωορϊν, κατά 
το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςωορά» και του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι 
Ρροςωορά», τθν 23/06/2022  και ϊρα 10:00 π.μ.  

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςωορϊν που αποςωραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςωορϊν που αποςωραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν 
Ανακζτουςα Αρχι116. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ117, εωαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ, ηθτά από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ, όταν οι 
πλθροωορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμωανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν 
λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραωα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαωθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροωορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαωινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςωορά του 
οικονομικοφ ωορζα και ότι αωορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το 
πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςωορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα118. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ 
παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, είτε του 
πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο 
ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόωαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ προςωοράσ του 
παρόντοσ εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ ωορείσ που ωζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ119. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόωαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία 
ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν των προςωερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμωωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςωερόντων, των αποτελεςμάτων του 
ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςωορϊν120. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςωορά κρίκθκαν αποδεκτά, ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςωορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ 
και ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι 
του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςωορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ 
προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςωορζσ.121   

Στθ ςυνζχεια, εωόςον το αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά εκδίδεται απόωαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων 
των ανωτζρω ςταδίων122 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςωορά» και «Οικονομικι Ρροςωορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράωωσ, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να 
γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμωωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν 

                                                           
114

 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
115

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 
116

 Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
117

 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποωαινόμενα όργανα ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, 
ςφμωωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των προςωερόντων, αξιολογοφν τισ προςωορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, 
τθν απόρριψθ των προςωορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο 
κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

118
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  

119
 Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 

120
 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόωαςθ. 

121
 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

122
 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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παράγραωο 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόωαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ 
προςωζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

*ε περίπτωςθ που το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- 
τιμισ:+ 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ 
προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ 
ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν 
απόρριψθ τθσ προςωοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόωαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ προςωοράσ του 
παρόντοσ εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ ωορείσ που ωζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και 
βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ 
γίνονται ςφμωωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν 
καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςωερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων 
τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςωορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςωορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράωων 
2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςωορά» επικυρϊνονται με απόωαςθ του αποωαινόμενου οργάνου 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςωζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόωαςθσ, οι προςωζροντεσ 
λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με τα ανωτζρω, αποςωραγίηονται, κατά τθν οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι ωάκελοι των 
οικονομικϊν προςωορϊν εκείνων των προςωερόντων που δεν ζχουν απορριωκεί ςφμωωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν που αποςωραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο 
καταχωροφνται οι προςωορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   
Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι 
του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςωορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προωορϊν, δθλαδι προςωορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςωερόντων, θ 
ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςωορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςωοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςωορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςωοράσ123 θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν ωορζων.  

Στθ ςυνζχεια, εωόςον το αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό κατάταξθσ των προςωορϊν, εκδίδεται απόωαςθ για 
τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράωωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςωζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμωωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. 
Θ απόωαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςωορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςωζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόωαςθ κατακφρωςθσ124. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςωορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν 
Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςωοράσ και Οικονομικισ Ρροςωοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμωωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ125. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ126 - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει 
θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραωα 
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραωα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράωου αποςτζλλονται από αυτόν ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με 
μορωότυπο PDF, ςφμωωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραωο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι 
και ςε κλειςτό ωάκελο, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και 
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 Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
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  Άρκρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  
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δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορωι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραωα), ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράωου 2.4.2.5127.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο 
να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ 
τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραωα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι 
τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν 
υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εωαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει 
τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ 
εωαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαωάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται 
ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι 
εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμωωνα με τθν 
παράγραωο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμωωνα με τισ 
παραγράωουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε 
δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν 
διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του128.  

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραωα και 
δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο 
αναγράωεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμωωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραωοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποωαινόμενο 
όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι 
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από αυτι .   

 

 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο129  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναωζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με 
αντίγραωο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ οι προςωζροντεσ λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ130. Κατά τθσ 
απόωαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ 
άλλθσ διοικθτικισ προςωυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ.131 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν 
απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόωαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςωερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ 
αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςωορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναωζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με 
αντίγραωο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςωερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ οι προςωζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των οικονομικϊν προςωορϊν που αποςωραγίςτθκαν, 
τθσ κατάταξθσ των προςωορϊν και των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ132. Κατά τθσ απόωαςθσ 
κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ 
διοικθτικισ προςωυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ.133 

 

3.3.2. Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εωόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά,  
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β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόωαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιωφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμωωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμωωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εωόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράωεται 
ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά τθσ 
απόωαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμωωνθτικό. Εωόςον δθλωκοφν οψιγενείσ 
μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναωκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαωίου ςτον 
ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, με τθν επιωφλαξθ αντικειμενικϊν 
λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ 
άνω διαδικαςία, για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά. Αν κανζνασ από τουσ 
προςωζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ 
δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από 
τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμωζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων 
ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να 
αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία 
από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςωφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμωωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεωόμενοσ με προδικαςτικι προςωυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του134 . 

Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό ωορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά 
μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ 
ωορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςωυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ135 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςωυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναωερκείςασ κατά 
περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59136. 

Θ προδικαςτικι προςωυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται 
θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» ςφμωωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςωεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμωωνα με 
όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροωι του παραβόλου ςτον προςωεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςωυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ 
απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςωεφγοντα από τθν προςωυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
κατάκεςθ τθσ προςωυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία 
διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. 
Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιωφλαξθ χοριγθςθσ από το 
Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμωωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραωοσ δεν εωαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) 
προςωορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςωυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να 
κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςωυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ 
του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςωυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραωα που ζχει 
ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ ωάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά 
κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαωερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςωυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςωυγι πράξθσ. 
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 Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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 Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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 Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραωα που τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του 
διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραωο εωαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι 
εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου137. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ 
απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. 
κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςωυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςωυγι. 

Με τθν απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναωείσ προσ τθν ανωτζρω απόωαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, εωόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι προςωυγι ι αωοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον 
τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποωάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα αρχι, εωόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί 
να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναωορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμωζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.138 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ ι 
από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράωου.139 

Αντίγραωο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ ωροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν 
αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαωερόμενο, τθν κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ 
παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο ωάκελοσ και οι 
απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ 
των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ 
λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόωαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 
οριςτικισ δικαςτικισ απόωαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ 
εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά.140 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμωωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαωερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράωθκε και θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εωαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν 
από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαωερόμενοσ 
δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιωφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαωορϊν του παρόντοσ άρκρου εωαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ 
του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςωοράσ είτε λόγω απόρριψθσ 
όλων των προςωορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαωίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςωάλμα ι τθν 
παράλειψθ ςφμωωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαωζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ωορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό 
ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςωορά κρικεί ωσ μθ 
ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςωορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ 
λόγουσ δθμοςίου ςυμωζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμωωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι το Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμϊμενθ αξία 
μεγαλφτερθ των δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρϊ, εκδικάηονται από το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. 
ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ Διακιρυξθσ,  το αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, ιτοι το Διοικθτικό Εωετείο ι το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αναλόγωσ.  
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα 
προαίρεςθσ  και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ 
παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι .Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

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

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οωείλει να 
κατακζςει μζχρι τθν υπογραωι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% 
επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροωι των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του 
εκπρόκεςμου. τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ 
αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιωκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι 
αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναωζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμωωνα με όςα 
προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.1.2.  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από 
δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ [εφόςον τζτοια περίοδοσ προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ]. Το φψοσ 
τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» ορίηεται ςτο ποςό των …………. ευρϊ. *Σο φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» κακορίηεται ςτο ςθμείο αυτό και δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το πζντε τοισ εκατό (5%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ+. Θ επιςτροωι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμωωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 6.6 τθσ παροφςασ141. 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο 
όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράωων 2 και 
11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν 
θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραωι 
του ςυμωωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ 
παραγράωου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράωου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.142. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` 
αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ 
ςυμωερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμωερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμωερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί 
ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποωάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι 
τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ143.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ 
υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμωωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

                                                           
141

 Άρκρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 
142

 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
143

      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ 
ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου 
αναδόχου.  

Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ των πιο κάτω τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ/των πιο κάτω υπθρεςιϊν-κακθκόντων  

4.4.2. Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και 
τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ144. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν 
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 
2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εωόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και 
για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα 
ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο145 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/146 147 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο148  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, 
εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 
2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ 
παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 
τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ 
αναλυτικά περιγράωονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

 

 

                                                           
144

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
145

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
146

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ 
ςυμωωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

147
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εωόςον πρόκειται για ςαωείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ 

ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, 
ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναωζρουν το αντικείμενο και τθ ωφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ 
υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι ωφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 
1 α του ν. 4412/2016). 

148
 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο149  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ και εωόςον θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα  ωσ προσ τθν ποιότθτα και 
καταλλθλότθτα αυτϊν . Κακϊσ οι παραδόςεισ κα είναι τμθματικζσ και οι πλθρωμζσ κα είναι τμθματικζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραδόςεων και τθν 
τιμολόγθςθ αυτϊν . Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 , κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι .  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 150 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016151 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 
υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)152 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ . 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ153 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορωωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμωωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εωόςον δεν ωορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  με τθν επιωφλαξθ τθσ επόμενθσ 
παραγράωου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο 
ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016154 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι των ενεργειϊν ςτισ 
οποίεσ οωείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορωωκεί, μζςα ςε προκεςμία 30 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό ωορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαωερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με 
κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ 
προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόωαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε ωορά ανϊτατο όριο επιτοκίου 
για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροωισ τθσ, με το ιςχφον κάκε ωορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ . 

γ) Καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ 
οικονομικό ωορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ ωορζασ του προθγοφμενου εδαωίου δεν αποδεχκεί τθν 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό 
ωορζα, από τρίτο οικονομικό ωορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςωυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ 
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εωόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαωζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαωζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τα ανωτζρω αναωερόμενα. Το διαωζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τθ 
ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. 
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     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που είναι ςφμωωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται 
ςτθν περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποωάςεων.  

150
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάωιο του ν. 4013/2011. 

151
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εωαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ 

τθσ κοινισ απόωαςθσ των Υπουργϊν Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
152

 Ρρβλ Υπουργικι Απόωαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εωαρμογισ τθσ παραγράωου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

153
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ 
λαμβάνει τθν τιμι 1,01  . 

Ο καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι 
προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εωόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των 
αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςε τρίτο οικονομικό ωορζα. Για τθν είςπραξθ του διαωζροντοσ από 
τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα μπορεί να εωαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαωζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των ωορζων που 
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.  

5.2.2.  Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο155 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν 
εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του 
αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάωορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εωόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του 
ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το 
ιςχφον κάκε ωορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ 
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εωόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει 
το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ156   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα 
εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εωαρμογι των ςυμβατικϊν 
όρων να αςκιςει προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ 
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο 
τελευταίο εδάωιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριωκείςα. Κατά τθσ απόωαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ διοικθτικισ 
προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι ι αν απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο 
αρμοδίωσ όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόωαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται 
με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο τθσ Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016157. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 5.3 τθσ παροφςασ, διαωορετικά θ προςωυγι 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςωυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν 
απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαωερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραωο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι 
τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
156

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςωυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι 
διαωορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 

157
 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςτο χρόνο και τόπο που ορίηονται ςφμωωνα με τθν Μελζτθ .  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον ςυμωωνεί ο ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ 
παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ158. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν 
παράγραωο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του 
άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ ωόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν 
ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου ωόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, 
χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, 
για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από 
τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 περ. β του 
άρκρου 221 του Ν.4412/16159 ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου . Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εωόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με 
μακροςκοπικό ζλεγχο αλλά θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να επιλζξει και άλλουσ τρόπουσ  ελζγχου . Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον 
ανάδοχο .   

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ 
–απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια 
επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι 
αυτεπάγγελτα ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ 
επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ εξζταςθ κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράωεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ 
από τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ Μελζτθσ και τθσ παροφςασ διακιρυξθσ .   

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον 
οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο,, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και 
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα 
υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του 
ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ 
ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει 
ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.160 

 

 

 

 

 
                                                           
158

      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
159

 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του ωυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, 
ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και 
ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  

160
 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.3  Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

*υμπλθρϊνονται από τθν Α.Α. με βάςθ το αντικείμενο τθσ προμικειασ και τισ απαιτιςεισ του Παραρτιματοσ ...τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τα 
άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016+ 

 

 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ 
του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

*ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 4412/2016+  

 

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο161  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οωείλει κατά το 
χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράωεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι 
που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν ανακζτουςα αρχι162 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα 
ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου 
προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποωαίνεται για τθν ςυμμόρωωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρωωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν  κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυιςεων και ςτθν παράγραωο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποωαινόμενο όργανο. 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο163  

Χρόνοσ εκκίνθςθσ τθσ αναπροςαρμογισ *για τον κακοριςμό τθσ ανωτζρω μεκοδολογίασ+ είναι θ θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν που κακορίηεται 
από τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ και υπολογίηεται μζχρι και τθν θμερομθνία παράδοςθσ των αγακϊν. Σε περιπτϊςεισ τμθματικϊν παραδόςεων, θ τιμι 
αναπροςαρμόηεται για τισ ποςότθτεσ που, ςφμωωνα με τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται να παραδοκοφν μετά τθν παρζλευςθ των δϊδεκα (12) 
μθνϊν. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν λαμβάνεται υπόψθ για τθν αναπροςαρμογι. 
Ρροκαταβολι που χορθγικθκε αωαιρείται από τθν προσ αναπροςαρμογι ςυμβατικι αξία. 

 

 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 

 

 

 

 

ΑΝΔΕΑΣ ΣΡ. ΜΑΙΝΟΣ 

 

 

 

 

Εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικμόν 138/2022  (ΑΔΑ: 65Β5ΩΞΑ-ΩΤ3) απόφαςθ του Ο.Ε. του Διμου Ρθνειοφ 

 

                                                           
161

 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
162

 Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016 
163

 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΜΕΛΕΤΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ-Α.Μ.4/2022 
 
 
 

ΚΔΙΔΣΖ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 
 

4/2022 
 
 

 
 
 

Σίηινο πξνκήζεηαο : ΠΡΟΚΖΘΔΗΑΣΡΟΦΗΚΩΛ ΘΑΗ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Φνξέαο πξνκήζεηαο  : ΓΖΚΟ ΠΖΛΔΗΟΤ θαη Λ.Π. απηνχ 

Πξνυπνινγηζκφο   : 74.369,86 € ΚΔ Φ.Π.Α.  

Θσδηθνί θαηά CPV  :15511000-3,1500000-8,1550000-3, 1510000-9, 1520000-0, 1530000-1,15811100-
7 , 19640000-4, 39830000-9, 39831200-8, 33760000-5. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ 
1. Σερληθή έθζεζε 
2. Σερληθή πεξηγξαθή 
3. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
4. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
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ΓΖΚΟ ΠΖΛΔΗΟΤ 
Γ/ΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
ΣΖΙ:2623360773 

ΦΟΡΔΑ : Γήκνο Πελεηνχ θαη Λ.Π. απηνχ 
Σίηινο πξνκήζεηαο :Σξφθηκα θαη Δίδε 

Θαζαξηφηεηαο 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  3348/11-04-2022 

ΑΡ.ΜΕΛ.:   4/22 
 
 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα ηξνθίκσλ (Δίδε Παληνπσιείνπ – Γαιαθηνθνκηθά θαη Σπξνθνκηθά – Δίδε 
Οπσξνπσιείνπ θαη Ιαραληθψλ – Δίδε Αξηνπσιείνπ θαη Εαραξνπιαζηηθήο – Δίδε Θξενπσιείνπ – Δίδε Θαηεςπγκέλσλ Ηρζχσλ)θαη 
εηδψλ θαζαξηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ θαη ησλ ππαγφκελσλ ζε απηφ Λνκηθψλ 
Πξνζψπσλ : α) ηνπ ΛΠ ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ ΘΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ, β) ΛΠΓΓ ΥΟΙΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ, γ) ΛΠΓΓ ΥΟΙΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ, δ)ΛΠ ΠΟΙΗΣΗΚΟΤ 
ΑΘΙΖΣΗΚΟΤ & ΠΔΡ/ΛΣΟ ΓΖΚΟΤ ΠΖΛΔΗΟΤ. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζηελ παξνχζα κειέηε εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο (1) πιήξνπο 
έηνπο, ή έσο εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ .  

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

#74.369,86 # € κε Φ.Π.Α. .  

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε Αλνηρηφ Γηαγσληζκφ, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, κε βάζε ηνπο φξνπο 
πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ. 

 

ΓΑΣΟΤΛΖ 11/04/2022 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ 

 

 

 

ΠΑΛΑΓΟΓΖΚΟΤ ΠΑΛΑΓΗΩΣΑ 
ΠΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ 

 

 

ΔΙΔΓΥΘΖΘΔ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ 
ΣΚΖΚΑΣΟ 
 
 
 

ΔΗΡΖΛΖ ΚΩΡΑΪΣΖ 
ΠΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ Γ/ΛΖ 
 
 
 
 

ΠΔΣΡΟΠΟΤΙΟΤ ΚΑΡΗΑ 
ΠΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 
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ΓΖΚΟ ΠΖΛΔΗΟΤ 
Γ/ΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
ΣΖΙ:2623360773 

ΦΟΡΔΑ : Γήκνο Πελεηνχ θαη Λ.Π. απηνχ 
Σίηινο πξνκήζεηαο : Γάια, Σξφθηκα θαη 

Δίδε Θαζαξηφηεηαο  

 

ΦΟΡΔΑ : Γήκνο Πελεηνχ θαη Λ.Π. απηνχ 
Σίηινο πξνκήζεηαο :Σξφθηκα θαη Δίδε 

Θαζαξηφηεηαο 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  3348/11-04-2022 

ΑΡ.ΜΕΛ.:   4/22 
 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κε ηε παξνχζα κειέηε πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο:α)ηξνθίκσλ (Δίδε Παληνπσιείνπ – Γαιαθηνθνκηθά θαη 
Σπξνθνκηθά – Δίδε Οπσξνπσιείνπ θαη Ιαραληθψλ – Δίδε Αξηνπσιείνπ– Δίδε Θξενπσιείνπ) γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ θαη ΛΠΓΓ Θνηλ. Πξνζη., Αιι θαη Παηδείαο(Παηδηθνί Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Σξαγαλνχ, Βαξζνινκηνχ, 
Γαζηνχλεο, Θ.Α.Π.Ζ. Σξαγαλνχ, Βαξζνινκηνχ, Γαζηνχλεο.), β) εηδψλ θαζαξηφηεηαο, εππξεπηζκνχ θαη πγηεηλήο γηα ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, ρ. ΔπηηξνπψλΑ΄βαζκηαο, ρ.ΔπηηξνπψλΒ΄βαζκηαο,ηνπ ΛΠΓΓ ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη 
Παηδείαο θαη ηνπ ΛΠΓΓ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζηελ παξνχζα κειέηε εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαηά ελφο (1) πιήξνπο έηνπο, ή 
έσο εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ . 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ #74.369,86 #€, πνζφ ην νπνίν ζα βαξχλεη πηζηψζεηο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ θαη ησλ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ απηνχ, ηφζν θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο 2022, φζν θαη ηνπ 
επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023, θαη’ αλαινγία πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα. 

πγθεθξηκέλα : 

Α. Γηα ην Γήκν Πελεηνχ, δαπάλε πνζνχ  # 23.498,91# € , ζα βαξχλεη ηνπο  θσδηθνχο εμφδσλ νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζηνλ 
θαησηέξσ πίλαθα: 

 

Θ.Α. 
πξνυπνινγηζκνχ 

Αηηηνινγία 
Δγγεγξακκέλε 

πίζησζε 

20.6061 
Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ(ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο) 

€ 14.999,54 

30.6063.001 Παξνρή γάιαθηνο εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ(ηερληθέο ππεξεζίεο) 

€ 500,00 

70.6063.003 
Παξνρή γάιαθηνο πξνζσπηθνχ(ινηπέο 
ππεξεζίεο) 

€ 2.000,00 

10.6634.001 Πξνκήζεηα εηδψλ θαζ/ηαο Γ. Πελεηνχ € 5.999,37 

 ΤΛΟΙΟ €23.498,91 

 

Β. γηα ην Λ.Π.Γ.Γ. ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γήκνπ Πελεηνχ δαπάλε πνζνχ # 39.244,28# € , ζα βαξχλεη ηνπο εμήο 
θσδηθνχο εμφδσλ : 

 
Θ.Α. 

πξνυπνινγηζκνχ 
Αηηηνινγία 

Δγγεγξακκέλε 
πίζησζε 

10.6063.002 
Παξνρή γάιαθηνο ΛΠΓΓ ΘνηλΠξνζηΑιι θαη 
Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€ 4.400,22 

10.6481.004 
Πξνκήζεηα εηδψλ Αξηνπσιείνπ  ΛΠΓΓ 
ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€3.051,00 

10.6481.002 
Πξνκήζεηα εηδψλ θξενπσιείνπ ΛΠΓΓ 
ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€5.832,50 

10.6481.003 Πξνκήζεηα εηδψλ Οπσξνπσιείνπ  ΛΠΓΓ 
ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€5.705,03 

10.6481.001 
Πξνκήζεηα εηδψλ Παληνπσιείνπ ΛΠΓΓ 
ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€15.180,83 

10.6634.004 
Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο  ΛΠΓΓ 
ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ 

€5.074,70 

 ΤΛΟΙΟ € 39.244,28 
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Γ. γηα ην ΛΠΓΓ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο Γ. Πελεηνχ δαπάλε πνζνχ# 1.499,07 # €, ζα βαξχλεη ηνπο εμήο 
θσδηθνχο εμφδσλ : 

Θ.Α. 
πξνυπνινγηζκνχ 

Αηηηνινγία 
Δγγεγξακκέλε 

πίζησζε 

10.6635 
Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο  ΛΠΓΓ 
Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο 

€1.499,07 

 ΤΛΟΙΟ €1.499,07 

 

Γ.γηα ηελ ρΔπηηξνπήΑ΄βαζκηαο δαπάλε πνζνχ # 6.024,75 # € θαη γηα ηελ ρ Δπηηξνπψλ Β΄βαζκηαοδαπάλε πνζνχ # 4.102,85 # € 

Θ.Α. 
πξνυπνινγηζκνχ 

Αηηηνινγία 
Δγγεγξακκέλε 

πίζησζε 

 Πξνκ εηδψλ θαζ/ηαο ρ Δπηηξνπψλ Α΄βαζκηαο 
€6.024,75 

 

 Πξνκ εηδψλ θαζ/ηαο ρ Δπηηξνπψλ Β΄βαζκηαο 
€4.102,85 

 

 ΤΛΟΙΟ 10.127,60€ 

 

 

ηελ πξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα πηζηνπνηνχλ φηη δηαζέηνπλ Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ θαηά ISO 22000:2005, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε Αλάιπζε Θηλδχλσλ θαη Θξίζηκσλ 
εκείσλ Διέγρνπ (HACCP), βάζεη ηνπ ηζρχνληνο Θαλνληζκνχ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ. Οη 
ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πνπ πξνκεζεχνπλ ζπζθεπαζκέλα πξντφληα απφ άιινπο πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα πξνκεζεχνληαη αγαζά 
φπνπ ε πηζηνπνίεζε λα αλαγξάθεηαη επάλσ ζηε ζπζθεπαζία. Δηδηθά γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα καο πξνκεζεχζνπλ θξέζθα 
πξντφληα (νπσξνθεπεπηηθά) νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ εθφζνλ ρξεηαζηεί ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγσγψλ.  

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε Αλνηρηφ Γηαγσληζκφ, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, κε βάζε ηνπο φξνπο 
πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, ζχκθσλα κε : 

1. Σηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ 
άξζξνπ 27 γηα ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία φπσο ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4782/2021(ΦΔΘ Α 36/9.3.2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ην κείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ 4 θαη ηελ παξ. 9 

ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/06 φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3536/2007. 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 58 γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ, 65 γηα ηηο αξκνδηφηεηεο 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 72 γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φπσο ηζρχεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4555/2018 «Κεηαξξχζκηζε  ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α - 
Πξφγξακκα ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η – Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε , ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (αληηθαηαζηάζεθε ην έβδνκν εδάθην 
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Λ. 4412/2016, θξάηεζε χςνπο 0,06%, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ 
ππάγνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, χςνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ θαη αλεμαξηήησο πεγήο 
πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2741/1999 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
10. Σελ Θ.Τ.Α. 53361/2006 «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο 

ηαηξηθήο» (ΦΔΘ Β΄1503/11.10.2006), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηηο Θ.Τ.Α. ΣΣ 36586/10.07.2007 (ΦΔΘ 
Β΄1323/30.07.2007), 31119/19.01.2008 Θ.Τ.Α. (ΦΔΘ Β΄990/28.05.2008) θαη ΘΤΑ 43726/2019 (ΦΔΘ Β΄2208/08.06.2019) 
«Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ OTA α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ θαη 
κέηξα πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4483/2017, άξζξν 97 παξ. 3 
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Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο εηδψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο. 

Σα ηξφθηκα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ θαη σο απαξαίηεηε παξνρή ζην δηθαηνχκελν πξνζσπηθφ. 

πγθεθξηκέλα : 

Α. Πξνκήζεηα γηα ην Γήκν Πελεηνχ γάιαθηνο γηα ρνξήγεζε ζην δηθαηνχκελν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηελ Θ.Τ.Α. 
53361/2006 «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΦΔΘ 
Β΄1503/11.10.2006), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηηο Θ.Τ.Α. ΣΣ 36586/10.07.2007 (ΦΔΘ Β΄1323/30.07.2007), 
31119/19.01.2008 Θ.Τ.Α. (ΦΔΘ Β΄990/28.05.2008) θαη ΘΤΑ 43726/2019 (ΦΔΘ Β΄2208/08.06.2019) «Παξνρή κέζσλ 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ OTA α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ θαη κέηξα 
πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο». Ζ πξνκήζεηα ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο είλαη 2 θνξέο θάζε εβδνκάδα θαη ν αλάδνρνο νθείιεη λα ην 
δηαλέκεη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ ζα ππνδεηρηνχλ απφ ην Γήκν.Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ φηη ε πξνκήζεηα 
ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο είλαη 2 θνξέο θάζε εβδνκάδαθαη ζε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ηνπ Ο.Σ.Α λα 
ρνξεγήζεη θξέζθν γάια , ρνξεγείηαη ίζε πνζφηεηα γάιαθηνο ηχπνπ καθξάο δηάξθεηαο ή ηχπνπ εβαπνξέ επί θηηίνπ. 

Β.  Πξνκήζεηα γηα ην ΛΠΓΓ ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ:  

1. εηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ παηδηψλ ζηνπο ΠαηδηθνχοΒξεθνλεπηαθνχοηαζκνχο Σξαγαλνχ, 
Βαξζνινκηνχ, Γαζηνχλεο θαζψο θαη ησλ εθδειψζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Θ.Α.Π.Ζ.Σξαγαλνχ, Βαξζνινκηνχ, Γαζηνχλεο. 

2. γάιαθηνο γηα ρνξήγεζε ζην δηθαηνχκελν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηελ Θ.Τ.Α. 53361/2006 «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (ΦΔΘ Β΄1503/11.10.2006), φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί απφ ηηο Θ.Τ.Α. ΣΣ 36586/10.07.2007 (ΦΔΘ Β΄1323/30.07.2007), 31119/19.01.2008 Θ.Τ.Α. (ΦΔΘ 
Β΄990/28.05.2008) θαη ΘΤΑ 43726/2019 (ΦΔΘ Β΄2208/08.06.2019) «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε 
ππαιιήινπο ησλ OTA α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο».  Ζ 
πξνκήζεηα ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο είλαη 2 θνξέο θάζε εβδνκάδα θαη ν αλάδνρνο νθείιεη λα ην δηαλέκεη ζηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο πνπ ζα ππνδεηρηνχλ απφ ην Γήκν. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο, εππξεπηζκνχ θαη πγηεηλήο αθνξνχλζηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ Πελεηνχ, ρ. ΔπηηξνπψλΑ΄βαζκηαο, ρ.ΔπηηξνπψλΒ΄βαζκηαο,ηνπ ΛΠΓΓ ΘνηλΠξνζη, Αιι θαη Παηδείαο Γ. Πελεηνχ θαη ηνπ 
ΛΠΓΓ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο. 

Γηα φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, είλαη απαξαίηεηα θαη πξέπεη λα θαηαηεζνχλ : 

α) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή 

β) Πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

Όια ηα είδε ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Πξέπεη λα 
είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά, λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη δνθηκαζκέλα απφ ην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Όιεο νη 
βηνκεραλίεο πνπ επεμεξγάδνληαη θαη ζπζθεπάδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη 
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ (ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα θαηαηεζνχλ). 

ε φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο θαη επηζήκαλζε γηα ηε δηαηξνθηθή ηνπο 
αμία. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηα πξντφληα δελ θαιχπηνπλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο λα ηα αληηθαηαζηήζεη 
ακέζσο κε ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο ρσξίο θακία αμίσζε. 

Σα είδε ηξνθίκσλ, πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο Πελεηνχ θαη ηα επνπηεπφκελα απφ απηφλ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. ε απηνχο ηα πξνο πξνκήζεηα είδε 
νκαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη θαηαγξάθνληαη αλά θνξέα θαη ζπλνιηθά, αλά θαηεγνξία ηξνθίκσλ. 

 

ΓΑΣΟΤΛΖ 11/04/2022 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ 

 

 

 

ΠΑΛΑΓΟΓΖΚΟΤ ΠΑΛΑΓΗΩΣΑ 
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ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟ 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

            ΝΟΜΟΣ ΘΛΕΙΑΣ 

            ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 

            

              

              ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑ             

      
ΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΑΛΑ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) (cpv):15511000-3       ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 

ΝΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΘΜΟΥ 

ΡΘΝΕΙΟΥ 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔ. ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(13%) 

ΕΝΔ. ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΑΞΙΑ 
(13%) 

ΑΞΙΑ 
(24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΑΞΙΑ 
(13%) 

ΑΞΙΑ 
(24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΑΞΙΑ 
(13%) 

ΑΞΙΑ 
(24%) 

1.1 ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 1,18   16424 19380,32 0,00 13124 15486,32 0,00 3300 3894,00 0,00 

      ΑΞΙΑ     19.380,32 0,00       ΑΞΙΑ 3.894,00 0,00 

      ΦΡΑ     2.519,44 0,00   2013,22   ΦΡΑ 506,22 0,00 

      ΣΥΝΟΛΟ     21.899,76 0,00   17499,54   ΣΥΝΟΛΟ 4.400,22 0,00 

      
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 
1.1 

    21.899,76 

 

17499,54 
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 
1.1 

4.400,22 

 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

            ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΘΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ        (cpv):1500000-8 ,   (cpv):1550000-3,   (cpv):1520000-0             

      
ΥΡΟΟΜΑΔΑ 2.1 ΔΙΑΦΟΑ ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ 
μονάδοσ)  

      ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 
ΝΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΘΜΟΥ 
ΡΘΝΕΙΟΥ 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔ. ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(13%) 

ΕΝΔ. ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΑΞΙΑ 
(13%) 

ΑΞΙΑ 
(24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΑΞΙΑ 
(13%) 

ΑΞΙΑ 
(24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΑΞΙΑ 
(13%) 

ΑΞΙΑ 
(24%) 

2.1 Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ ςε ςυςκευαςία 1000gr ΤΕΜ 1,12   75 84,00 0,00 0 0,00 0,00 75 84,00 0,00 

2.2 Αλεφρι τφπου ωαρίνα ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 0,90   60 54,00 0,00 0 0,00 0,00 60 54,00 0,00 

2.3 Λευκό αραβοςιτάλευρο (κόρνωλάουρ) ςε ςυςκευαςία 200gr ΤΕΜ 0,84   9 7,56 0,00 0 0,00 0,00 9 7,56 0,00 

2.4 Σιμιγδάλι (χονδρό, ψιλό) ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 0,90   9 8,10 0,00 0 0,00 0,00 9 8,10 0,00 

2.5 Διογκωτικόηφμθσ (baking powder) 20gr ΤΕΜ 0,50   19 9,50 0,00 0 0,00 0,00 19 9,50 0,00 

2.6 Άνκοσ αραβοςίτου ςε ςυςκευαςία 200gr ΤΕΜ 1,38   30 41,40 0,00 0 0,00 0,00 30 41,40 0,00 

2.7 Μζλι ανκζων ςε ςυςκευαςία 920-1000gr ΤΕΜ 5,50   60 330,00 0,00 0 0,00 0,00 60 330,00 0,00 

2.8 Κοωτό Μακαρονάκι ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 1,02   300 306,00 0,00 0 0,00 0,00 300 306,00 0,00 

2.9 Χυλοπιτάκι 500gr ΤΕΜ 2,00   90 180,00 0,00 0 0,00 0,00 90 180,00 0,00 

2.10 Ρζνεσ ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 1,02   30 30,60 0,00 0 0,00 0,00 30 30,60 0,00 
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2.11 Κρικαράκι μζτριο ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 0,90   150 135,00 0,00 0 0,00 0,00 150 135,00 0,00 

2.12 φηι γλαςςζ ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 1,02   150 153,00 0,00 0 0,00 0,00 150 153,00 0,00 

2.13 φηι κίτρινο ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 1,02   90 91,80 0,00 0 0,00 0,00 90 91,80 0,00 

2.14 Φακζσ ψιλζσ ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 1,10   120 132,00 0,00 0 0,00 0,00 120 132,00 0,00 

2.15 Φαςόλια ξερά μζτρια ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 1,25   90 112,50 0,00 0 0,00 0,00 90 112,50 0,00 

2.16 Αμυγδαλόψυχα ΚΙΛΟ 8,32   3 24,96 0,00 0 0,00 0,00 3 24,96 0,00 

2.17 Καρυδόψυχα ΚΙΛΟ 9,61   2 19,22 0,00 0 0,00 0,00 2 19,22 0,00 

2.18 Γάλα ςυμπυκνωμζνο (εβαπορζ) ςε ςυςκευαςία 410gr ΤΕΜ 1,05   120 126,00 0,00 0 0,00 0,00 120 126,00 0,00 

2.19 Γάλα ωρζςκο ςε ςυςκευαςία 1lt ΤΕΜ 1,18   500 590,00 0,00 0 0,00 0,00 500 590,00 0,00 

2.21 Τυρί κεωαλοτφρι ςε ςυςκευαςία 1000gr ΚΙΛΟ 10,20   45 459,00 0,00 0 0,00 0,00 45 459,00 0,00 

2.22 Τυρί γκοφντα ςε ωζτεσ για τοςτ ςε ςυςκευαςία 500gr ΚΙΛΟ 7,92   60 475,20 0,00 0 0,00 0,00 60 475,20 0,00 

2.23 Τυρί Καςζρι (θμίςκλθρο) ςυςκευαςία 1000gr ΚΙΛΟ 10,10   120 1212,00 0,00 0 0,00 0,00 120 1212,00 0,00 

2.24 Τυρί γκοφντα ςε ςυςκευαςία 1000gr ΚΙΛΟ 7,44   20 148,80 0,00 0 0,00 0,00 20 148,80 0,00 

2.25 Γαλοποφλα βραςτι ςυςκευαςμζνθ ςε μπαςτοφνι ΚΙΛΟ 9,32   15 139,80 0,00 0 0,00 0,00 15 139,80 0,00 

2.26 Χυμόσ ωροφτων ανάμεικτοσ ςε ςυςκευαςία 1lt ΤΕΜ 1,18   94 110,92 0,00 0 0,00 0,00 94 110,92 0,00 

2.27 Αναψυκτικό Ρορτοκαλάδα  με ι χωρίσ ανκρακικό ςε ςυςκ 1,5lt-ΕΞΑΔΑ ΤΕΜ 7,70   10 77,00 0,00 0 0,00 0,00 10 77,00 0,00 

2.28 Βανίλια αρωματικι ςε ςκόνθ ςε κουτί των 5 ωακζλων του 1,50 γραμ. ΤΕΜ 0,50   60 30,00 0,00 0 0,00 0,00 60 30,00 0,00 

2.29 Αλάτι ψιλό ςε μπουκάλι 500gr ΤΕΜ 0,65   60 39,00 0,00 0 0,00 0,00 60 39,00 0,00 

2.30 Κανζλλα (ολόκλθρθ) ςε ςυςκευαςία 100gr ΤΕΜ 1,80   10 18,00 0,00 0 0,00 0,00 10 18,00 0,00 

2.31 Κανζλλα (τριμμζνθ) ςε ςυςκευαςία 50gr ΤΕΜ 1,57   12 18,84 0,00 0 0,00 0,00 12 18,84 0,00 

2.32 Μοςχοκάρυδο (τριμμζνο) ςε ςυςκευαςία 30gr ΤΕΜ 2,50   3 7,50 0,00 0 0,00 0,00 3 7,50 0,00 

2.33 Ριπζρι (τριμμζνο) ςε ςυςκευαςία 100gr ΤΕΜ 1,80   12 21,60 0,00 0 0,00 0,00 12 21,60 0,00 

2.34 ίγανθ (τριμμζνθ) ςε ςυςκευαςία 100gr ΤΕΜ 1,50   12 18,00 0,00 0 0,00 0,00 12 18,00 0,00 

2.35 Μπαχάρι (τριμμζνο) ςε ςυςκευαςία 50gr ΤΕΜ 1,30   4 5,20 0,00 0 0,00 0,00 4 5,20 0,00 

2.36 Δάωνθ ςε ςυςκευαςία 100gr ΤΕΜ 0,92   3 2,76 0,00 0 0,00 0,00 3 2,76 0,00 

2.37 Τςάι του βουνοφ ςε ςυςκευαςία 50gr ΤΕΜ 2,60   10 26,00 0,00 0 0,00 0,00 10 26,00 0,00 

2.38 Χαμομιλι ςε ωακελάκι ςε ςυςκευαςία 10 τεμαχίων ΤΕΜ 0,55   40 22,00 0,00 0 0,00 0,00 40 22,00 0,00 

2.39 Μαγιά ξερι ωακελακι 8gr ΤΕΜ 0,30   23 6,90 0,00 0 0,00 0,00 23 6,90 0,00 

2.40 Ηάχαρθ άχνθ ςε ςυςκευαςία 400gr ΤΕΜ 0,94   30 28,20 0,00 0 0,00 0,00 30 28,20 0,00 

2.41 Ηάχαρθ λευκι κρυςταλλικι ςε ςυςκευαςία 1000gr ΤΕΜ 0,74   80 59,20 0,00 0 0,00 0,00 80 59,20 0,00 

2.42 Καωζσ ελλθνικόσ ςε ςυςκευαςία 450gr ΤΕΜ 4,80   16 76,80 0,00 0 0,00 0,00 16 76,80 0,00 

2.43 Κακάο ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 5,60   5 28,00 0,00 0 0,00 0,00 5 28,00 0,00 

2.44 Μπιςκότα τφπου ΡτιΜπερ ι ιςοδφναμου ςε ςυςκευαςία 225gr ΤΕΜ 1,00   210 210,00 0,00 0 0,00 0,00 210 210,00 0,00 

2.45 Φρυγανιζσ  Σίτου 4 τεμ ςε ςυςκευαςία 520gr ΤΕΜ 1,40   30 42,00 0,00 0 0,00 0,00 30 42,00 0,00 

2.46 Ψωμί για τοςτ ςε ςυςκευαςία 700gr ΤΕΜ 2,20   60 132,00 0,00 0 0,00 0,00 60 132,00 0,00 

2.47 Τοματοχυμόσ ςυμπυκνωμζνοσ PASSATA ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 0,70   180 126,00 0,00 0 0,00 0,00 180 126,00 0,00 

2.48 Ρελτζσ τομάτασ ςε ςυςκευαςία 400gr ΤΕΜ 1,20   180 216,00 0,00 0 0,00 0,00 180 216,00 0,00 

2.49 Αρακάσ κατεψυγμζνοσ ςε ςυςκευαςία 1000gr ΚΙΛΟ 2,21   45 99,45 0,00 0 0,00 0,00 45 99,45 0,00 

2.50 Φαςολάκια Ρλατιά κατεψυγμζνα ςε ςυςκευαςία 1000gr ΚΙΛΟ 2,21   60 132,60 0,00 0 0,00 0,00 60 132,60 0,00 

2.51 Μαρμελάδα ωροφτων ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 2,80   80 224,00 0,00 0 0,00 0,00 80 224,00 0,00 

2.52 Ξίδι ςε ςυςκευαςία 350-400ml ΤΕΜ 0,65   150 97,50 0,00 0 0,00 0,00 150 97,50 0,00 

2.53 Μαργαρίνθ μαλακι(κεςζσ) ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 1,60   120 192,00 0,00 0 0,00 0,00 120 192,00 0,00 

2.54 Μαργαρίνθ ωυτίνθ (κεςζσ) ςε ςυςκευαςία 800gr ΤΕΜ 5,50   15 82,50 0,00 0 0,00 0,00 15 82,50 0,00 
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2.55 Καραμζλεσ ηελεδάκια ςε ςυςκευαςία 1000gr ΤΕΜ 5,20   30 156,00 0,00 0 0,00 0,00 30 156,00 0,00 

2.56 Ταχίνι ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 3,73   33 123,09 0,00 0 0,00 0,00 33 123,09 0,00 

2.57 Σοκολάτα υγείασ -Κουβερτουρα ςε ςυςκευαςία 125gr ΤΕΜ 1,60   90 144,00 0,00 0 0,00 0,00 90 144,00 0,00 

2.58 Νερό εμωιαλωμζνο ςε ςυςκευαςία 1,5lt-ΕΞΑΔΑ ΤΕΜ 1,35   320 432,00 0,00 0 0,00 0,00 320 432,00 0,00 

2.59 Γαρφωαλλο τριμμζνο 50gr ΤΕΜ 1,84   3 5,52 0,00 0 0,00 0,00 3 5,52 0,00 

2.60 ΗΑΧΑΟΥΧΟ ΓΑΛΑ 350-400gr ΤΕΜ 1,30   45 58,50 0,00 0 0,00 0,00 45 58,50 0,00 

2.61 ΓΑΥΦΑΛΛΟ ΚΑΦΙ(ΦΑΚΕΛΑΚΙ)30gr ΤΕΜ 1,80   10 18,00 0,00 0 0,00 0,00 10 18,00 0,00 

2.62 ΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000gr ΤΕΜ 4,32   15 64,80 0,00 0 0,00 0,00 15 64,80 0,00 

2.63 ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΙΚΘΣ ΤΕΜ 1,30   12 15,60 0,00 0 0,00 0,00 12 15,60 0,00 

2.64 ΦΙΔΕΣ ΧΟΝΤΟΣ 500gr ΤΕΜ 1,85   60 111,00 0,00 0 0,00 0,00 60 111,00 0,00 

2.65 ΧΟΙΙΝΘ ΩΜΟΡΛΑΤΘ ΦΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΤΕΜ 8,50   60 510,00 0,00 0 0,00 0,00 60 510,00 0,00 

2.66 ΚΟΝΙΑΚ 700ml ΤΕΜ 
 

 12,31 3 0,00 36,93 0 0,00 0,00 3 0,00 36,93 

2.67 Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ ςε ςυςκευαςία 500gr ΤΕΜ 4,00   180 720,00 0,00 0 0,00 0,00 180 720,00 0,00 

2.68 Ρζρκα  ωιλζτο κατεψυγμζνθ ΚΙΛΟ 12,48   180 2246,40 0,00 0 0,00 0,00 180 2246,40 0,00 

      ΑΞΙΑ     11.625,32 36,93       ΑΞΙΑ 11.625,32 36,93 

      ΦΡΑ     1.511,29 8,86       ΦΡΑ 1.511,29 8,86 

      ΣΥΝΟΛΟ     13.136,61 45,79       ΣΥΝΟΛΟ 13.136,61 45,79 

      
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 
1.1 

    13.182,40 

 

  
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 
1.1 

13.182,40 

ΥΡΟΟΜΑΔΑ 2.2 ΔΙΑΦΟΑ ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ)             

 

        

2.69 Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρκζνο ςε ςυςκευαςία ανοξείδωτθ των 5lt 
ΤΕΜ των  5 

Lt 22,66   57 1291,62 0,00 0 0,00 0,00 57 1291,62 0,00 

2.70 Αυγά ωοςκοπθμζνα άνω των 53 γραμ.με αναγραωόμενθ θμερομθνία ΕΞΑΔΑ ΤΕΜ 1,9   251 476,90 0,00 0 0,00 0,00 251 476,90 0,00 

      ΑΞΙΑ     1768,52 0,00   0,00 0,00   1768,52 0,00 

      ΦΡΑ     229,91 0,00   0,00 0,00   229,91 0,00 

      ΣΥΝΟΛΟ     1998,43 0,00   0,00 0,00   1998,43 0,00 

      
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 
1.2     

1998,43 
  

0,00 
  

1998,43 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 1.1 + ΑΞΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 1.2)   ΓΕΝ.ΣΥΝ     15.180,83 
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ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ) 

(ΦΡΑ 13%) (cpv):1510000-9 

          

        
ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 

ΝΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΘΜΟΥ ΡΘΝΕΙΟΥ 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔ. ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(13%) 

ΕΝΔ. ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΞΙΑ (13%) ΑΞΙΑ (24%) ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΞΙΑ (13%) ΑΞΙΑ (24%) ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΞΙΑ (13%) ΑΞΙΑ (24%) 

3.1 Κρζασ μοςχαρίςιο νωπό (ποντίκι) ΚΙΛΟ 9,19   150 1378,50 0,00 0 0,00 0,00 150 1378,50 0,00 

3.2 Κιμάσ μοςχαρίςιοσ νωπόσ (μποφτι) ΚΙΛΟ 9,3   300 2790,00 0,00 0 0,00 0,00 300 2790,00 0,00 

3.5 Κοτόπουλο νωπό ΚΙΛΟ 3,31   300 993,00 0,00 0 0,00 0,00 300 993,00 0,00 

      ΑΞΙΑ     5161,50 0,00 

 
0,00 0,00 

 
5161,50 0,00 

      ΦΡΑ     671,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 
671,00 0,00 

      ΣΥΝΟΛΟ   5832,50 0,00 

 
0,00 0,00 

 
5832,50 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΓΕΝ.ΣΥΝ   5.832,50 

 

0,00 

 

5.832,50 

 
 
 

               ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: ποςοςτό 

ζκπτωςθσ) (ΦΡΑ 13%) (cpv):1530000-1 
 

          

        
ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 

ΝΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΘΜΟΥ ΡΘΝΕΙΟΥ 

 
A/A ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔ. ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(13%) 

ΕΝΔ. ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΞΙΑ (13%) ΑΞΙΑ (24%) ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΞΙΑ (13%) ΑΞΙΑ (24%) ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΞΙΑ (13%) ΑΞΙΑ (24%) 

 
4.1 Μπανάνεσ ΚΙΛΟ 1,84   350 644,00 0,00 0 0,00 0,00 350 644,00 0,00 

 4.2 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 1,50   90 135,00 0,00 0 0,00 0,00 90 135,00 0,00 

 
4.3 Φράουλεσ Κεςεδάκι 500γρ. ΚΙΛΟ 2,05   60 123,00 0,00 0 0,00 0,00 60 123,00 0,00 

 4.4 Μιλα (ποικιλία ςτάρκιν) Α' ποιότθτασ ΚΙΛΟ 1,86   350 651,00 0,00 0 0,00 0,00 350 651,00 0,00 

 4.5 Αχλάδια (ποικιλία κρυςτάλλια) ΚΙΛΟ 2,30   300 690,00 0,00 0 0,00 0,00 300 690,00 0,00 

 
4.6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 1,30   150 195,00 0,00 0 0,00 0,00 150 195,00 0,00 

 
4.7 Ρατάτεσ ΚΙΛΟ 0,86   900 774,00 0,00 0 0,00 0,00 900 774,00 0,00 

 
4.8 Τομάτεσ Α' ποιότθτασ ΚΙΛΟ 2,30   300 690,00 0,00 0 0,00 0,00 300 690,00 0,00 

 
4.9 Ριπεριζσ ΚΙΛΟ 3,60   12 43,20 0,00 0 0,00 0,00 12 43,20 0,00 

 
4.10 Λάχανο ΚΙΛΟ 0,80   60 48,00 0,00 0 0,00 0,00 60 48,00 0,00 

 
4.11 Καρότα ΚΙΛΟ 1,21   100 121,00 0,00 0 0,00 0,00 100 121,00 0,00 

 
4.12 Σπανάκια ΚΙΛΟ 2,72   30 81,60 0,00 0 0,00 0,00 30 81,60 0,00 

 4.13 Κρεμμφδια (ξερά) ΚΙΛΟ 0,77   250 192,50 0,00 0 0,00 0,00 250 192,50 0,00 

 4.14 Κολοκυκάκια ΚΙΛΟ 2,00   50 100,00 0,00 0 0,00 0,00 50 100,00 0,00 

 
4.15 Μαροφλι ΤΕΜ 0,84   180 151,20 0,00 0 0,00 0,00 180 151,20 0,00 
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4.16 Αγγοφρι ΤΕΜ 0,81   200 162,00 0,00 0 0,00 0,00 200 162,00 0,00 

 
4.17 Σζλινο ΤΕΜ 0,44   90 39,60 0,00 0 0,00 0,00 90 39,60 0,00 

 4.18 Μαϊντανόσ  ΤΕΜ 0,44   100 44,00 0,00 0 0,00 0,00 100 44,00 0,00 

 4.19 Άνθκοσ  ΤΕΜ 0,44   100 44,00 0,00 0 0,00 0,00 100 44,00 0,00 

 4.20 Σκόρδα (κεωάλι) ΤΕΜ 0,44   60 26,40 0,00 0 0,00 0,00 60 26,40 0,00 

 4.21 Μελιτηάνεσ ΚΙΛΟ 4,66   20 93,20 0,00 0 0,00 0,00 20 93,20 0,00 

       ΑΞΙΑ     5.048,70 0,00   0,00 0,00   5048,70 0,00 

       ΦΡΑ     656,33 0,00   0,00 0,00   656,33 0,00 

       ΣΥΝΟΛΟ     5.705,03 0,00   0,00 0,00   5705,03 0,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 ΓΕΝ.ΣΥΝ   5.705,03 

 

0,00 

 

5.705,03 

  
 
 

ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: 
χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) 
(cpv):15811100-7 

         

        
ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 

ΝΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΘΜΟΥ ΡΘΝΕΙΟΥ 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔ. ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(13%) 

ΕΝΔ. ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΞΙΑ (13%) ΑΞΙΑ (24%) ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΞΙΑ (13%) ΑΞΙΑ (24%) ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΞΙΑ (13%) ΑΞΙΑ (24%) 

5.1 

Άρτοσ ςε ωραντηόλα( ψωμί 
ολικισ άλεςθσ)  ΤΕΜ 0,90 0,00 3.000 2700,00 0,00 0 0,00 0,00 3.000 2700,00 0,00 

      ΑΞΙΑ     2.700,00 0,00   0,00 0,00   2700,00 0,00 

      ΦΡΑ     351,00 0,00   0,00 0,00   351,00 0,00 

      ΣΥΝΟΛΟ     3.051,00 0,00   0,00 0,00   3051,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 ΓΕΝ.ΣΥΝ     3.051,00   0,00   3.051,00 
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ΟΜΑΔΑ  6: ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
 
 
 
 
(cpv): 19640000-4,  (cpv): 39830000-9,  (cpv): 39831200-8,  (cpv): 33760000-5. 
 
 
 
 

                   ΔΙΑΦΟΑ ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (κριτιριο: χαμθλότερθ 
τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) 

 
 
 
 
 
 
 

        ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 

ΝΡΔΔ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ 
ΡΘΝΕΙΟΥ 

ΝΡΔΔ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ 
ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΔΘΜΟΥ ΡΘΝΕΙΟΥ 

ΝΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΘΜΟΥ ΡΘΝΕΙΟΥ 

ΝΡ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ & 
ΡΕ/ΝΤΟΣ ΔΘΜΟΥ ΡΘΝΕΙΟΥ                       

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕ

Σ 

ΕΝΔ
. 
ΤΙΜ
Θ 
ΜΟ
ΝΑΔ
ΟΣ 
(13
%) 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ (24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕ
Σ 

ΑΞΙΑ  
ΡΟ 
Φ.Ρ.Α. 
(13%) 

ΑΞΙΑ ΡΟ 
Φ.Ρ.Α. 
(24%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕ
Σ 

ΑΞΙΑ 
ΡΟ 
Φ.Ρ.
Α. 
(13
%) 

ΑΞΙΑ 
ΡΟ 

Φ.Ρ.Α.(2
4%) 

ΡΟΣΟ
ΤΘΤΕΣ 

ΑΞΙΑ 
(13%) 

ΑΞΙΑ (24%) 
ΡΟΣΟΤΘ
ΤΕΣ 

ΑΞΙΑ 
(13%) 

ΑΞΙΑ 
(24%) 

ΡΟΣΟ
ΤΘΤΕΣ 

ΑΞΙΑ 
(13%) 

ΑΞΙΑ (24%) 

1 ΥΓΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L ΤΕΜ 262 0,00 3,82 90 0,00 343,80 60 0,00 229,20 30 0,00 114,60 62 0,00 236,84 20 0,00 76,40 

2 
ΥΓΟ ΣΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΑΜΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΜ 236   2,00 30 0,00 60,00 107 0,00 214,00 25 0,00 50,00 64 0,00 128,00 10 0,00 20,00 

3 ΧΛΩΙΝΘ ΚΑΝΟΝΙΚΘ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2L ΤΕΜ 505 0,00 1,80 130 0,00 234,00 330 0,00 594,00   0,00 0,00   0,00 0,00 45 0,00 81,00 

4 ΧΛΩΙΝΘ ΡΑΧΥΕΥΣΤΘ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2L ΤΕΜ 650   2,98 130 0,00 387,40 135 0,00 402,30 260 0,00 774,80 80 0,00 238,40 45 0,00 134,10 

5 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ ΤΕΜ 573   5,99 240 0,00 1437,60 169 0,00 1012,31 80 0,00 479,20 40 0,00 239,60 44 0,00 263,56 

6 ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 800 ΓΑΜ. ΤΕΜ 611   1,40 150 0,00 210,00 178 0,00 249,20 133 0,00 186,20 120 0,00 168,00 30 0,00 42,00 

7 ΧΑΤΙΝΑ ΤΑΡΕΗΟΜΑΝΤΘΛΑ ΚΟΥΤΙ 150 ΤΕΜ. ΤΕΜ 16   10,88   0,00 0,00 16 0,00 174,08   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

8 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΗΙΚ ΗΑΚ 200 ΤΕΜ. ΤΕΜ 142   0,67   0,00 0,00 102 0,00 68,34 40 0,00 26,80   0,00 0,00   0,00 0,00 

9 ΥΔΟΧΛΩΙΚΟ ΟΞΥ-ΑΚΟΥΑΦΟΤ 500 ML ΤΕΜ 293   0,42 30 0,00 12,60 117 0,00 49,14 76 0,00 31,92 50 0,00 21,00 20 0,00 8,40 

10 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΘ ΝΙΜΑ ΤΕΜ 68   1,37 30 0,00 41,10 23 0,00 31,51   0,00 0,00 5 0,00 6,85 10 0,00 13,70 

11 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΑΡΛΘ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜ 75   2,35 20 0,00 47,00 25 0,00 58,75   0,00 0,00 20 0,00 47,00 10 0,00 23,50 

12 ΣΚΟΥΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜ 130   0,74 40 0,00 29,60 38 0,00 28,12 20 0,00 14,80 17 0,00 12,58 15 0,00 11,10 

13 ΚΟΝΤΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΡΑΣ ΤΕΜ 119   0,86 40 0,00 34,40 27 0,00 23,22   0,00 0,00 32 0,00 27,52 20 0,00 17,20 

14 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ 50 ΤΕΜ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ 45   0,80   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 45 0,00 36,00   0,00 0,00 

15 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΚΟΥΗΙΝΑΣ ΤΕΜ 222   0,18 30 0,00 5,40 82 0,00 14,76 30 0,00 5,40 70 0,00 12,60 10 0,00 1,80 

16 ΡΑΝΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΟΛΟ TEM 107   1,80 40 0,00 72,00 22 0,00 39,60   0,00 0,00 35 0,00 63,00 10 0,00 18,00 

17 ΡΑΝΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ (ΤΕΜ.10) TEM 163   0,40 80 0,00 32,00 38 0,00 15,20 25 0,00 10,00   0,00 0,00 20 0,00 8,00 

18 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ  ΓΙΓΑΣ ΟΛΟ 10 ΤΕΜ) ΤΕΜ 693   1,36 150 0,00 204,00 203 0,00 276,08 170 0,00 231,20 130 0,00 176,80 40 0,00 54,40 

19 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 50Χ70 ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ 
10 ΤΕΜ ΤΕΜ 367   0,75   0,00 0,00 192 0,00 144,00 175 0,00 131,25   0,00 0,00   0,00 0,00 
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20 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΟΛΟ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ 805   0,22 150 0,00 33,00 215 0,00 47,30 110 0,00 24,20 300 0,00 66,00 30 0,00 6,60 

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΥΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΑ 1L ΤΕΜ 385   0,52 100 0,00 52,00 100 0,00 52,00 165 0,00 85,80   0,00 0,00 20 0,00 10,40 

22 ΣΑΡΟΥΝΙ ΥΓΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ML ΤΕΜ 279   0,41 80 0,00 32,80 25 0,00 10,25   0,00 0,00 154 0,00 63,14 20 0,00 8,20 

23 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΤΙΩΝ TEM 21   0,94   0,00 0,00 21 0,00 19,74   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

24 ΥΓΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 750ΜΛ ΤΕΜ 151   0,72 70 0,00 50,40 41 0,00 29,52   0,00 0,00 20 0,00 14,40 20 0,00 14,40 

25 
ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΡΟΥ 
ΡΑΡΙ(750ML) ΤΕΜ 200   0,58   0,00 0,00 30 0,00 17,40 20 0,00 11,60 150 0,00 87,00   0,00 0,00 

26 ΤΑΡΘΤΑ ΡΟΤΑΣ 0,60Χ0,90 ΤΕΜ 20   3,00   0,00 0,00 20 0,00 60,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

27 ΚΟΥΒΑΣ ΤΕΜ 43   1,50 20 0,00 30,00 15 0,00 22,50   0,00 0,00 3 0,00 4,50 5 0,00 7,50 

28 ΟΙΝΟΡΝΕΥΜΑ ΜΡΛΕ ΤΕΜ 53   0,70   0,00 0,00 51 0,00 35,70   0,00 0,00   0,00 0,00 2 0,00 1,40 

29 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ(Μ) ΤΕΜ 262   7,68 100 0,00 768,00 40 0,00 307,20 12 0,00 92,16 90 0,00 691,20 20 0,00 153,60 

30 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ ΤΕΜ 25   0,50   0,00 0,00 25 0,00 12,50   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

31 ΑΝΤΙΣΘΡΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΥΣΚΕYΑΣΙΑ 4L ΤΕΜ 104   22,00 20 0,00 440,00 20 0,00 440,00 36 0,00 792,00 22 0,00 484,00 6 0,00 132,00 

32 ΜΩΟΜΑΝΤΘΛΑ ΤΕΜ 240   0,73   0,00 0,00 30 0,00 21,90   0,00 0,00 210 0,00 153,30   0,00 0,00 

33 
ΦΤΕΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΡΟΥ SWIFFER(κουτι με 
ανταλλακτικα) ΤΕΜ 5   2,50   0,00 0,00 2 0,00 5,00   0,00 0,00 3 0,00 7,50   0,00 0,00 

34 
ΦΤΕΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΡΟΥ SWIFFER(κουτι με 
μεγαλοκονταρι) ΤΕΜ 1   3,50   0,00 0,00 1 0,00 3,50   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

35 ΣΟΥΑΗ ΤΕΜ 50   1,20   0,00 0,00 20 0,00 24,00 15 0,00 18,00 15 0,00 18,00   0,00 0,00 

36 ΑΡΟΦΑΚΤΙΚΑ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  ΤΕΜ 115   1,92 20 0,00 38,40 40 0,00 76,80 40 0,00 76,80 10 0,00 19,20 5 0,00 9,60 

37 
ΑΕΟΗΟΛ/ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 
ΣΡΕΙ/ΚΑΤΣΑΙΔΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ 84   1,62 30 0,00 48,60 0 0,00 0,00 10 0,00 16,20 35 0,00 56,70 9 0,00 14,58 

38 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ ΤΕΜ 19   7,00   0,00 0,00 0 0,00 0,00 10 0,00 70,00 9 0,00 63,00   0,00 0,00 

39 ΑΝΑΡΤΘΕΣ ΤΕΜ 3   1,50   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 3 0,00 4,50   0,00 0,00 

40 ΑΝΤΙΚΟΛΛΘΤΙΚΟ ΧΑΤΙ 8 ΜΕΤΩΝ ΤΕΜ 15   0,65   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 15 0,00 9,75   0,00 0,00 

41 ΑΡΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟ 4L ΤΕΜ 21   0,63   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 21 0,00 13,23   0,00 0,00 

42 ΑΡΛΩΣΤΑ ΤΕΜ 3   9,08   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 3 0,00 27,24   0,00 0,00 

43 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΟΥΧΩΝ ΤΑΜΡΛΕΤΕΣ ΤΕΜ 12   2,69   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 12 0,00 32,28   0,00 0,00 

44 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΕΡΑΓΓ.ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ ΥΓΟ (4L) ΤΕΜ 2   6,79   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 2 0,00 13,58   0,00 0,00 

45 ΓΚΑΗΑΚΙΑ ΤΕΜ 30   0,74   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 30 0,00 22,20   0,00 0,00 

46 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΜΡΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΑΚΙ ΤΕΜ 15   4,15   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 15 0,00 62,25   0,00 0,00 

47 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ 125gr ΚΙΛΟ 90   0,33   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 90 0,00 29,70   0,00 0,00 

48 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ 3L ΤΕΜ 15   1,50   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 15 0,00 22,50   0,00 0,00 

49 ΜΕΜΒΑΝΘ 100 ΜΕΤΑ ΤΕΜ 12   2,90   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 12 0,00 34,80   0,00 0,00 

50 ΜΡΑΤΑΙΕΣ 2Α 4 ΤΕΜ ΤΕΜ 6   1,30   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 6 0,00 7,80   0,00 0,00 

51 ΜΡΑΤΑΙΕΣ 3Α 4 ΤΕΜ ΤΕΜ 6   1,70   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 6 0,00 10,20   0,00 0,00 

52 ΡΙΓΚΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜ 44   2,25 20 0,00 45,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 15 0,00 33,75 9 0,00 20,25 

53 ΣΙΔΕΟΡΑΝΟ ΤΕΜ 3   1,75   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 3 0,00 5,25   0,00 0,00 

54 ΣΙΔΕΩΣΤΑ ΤΕΜ 3   18,86   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 3 0,00 56,58   0,00 0,00 

55 ΣΚΟΝΘ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 70 ΜΕΗ. ΤΕΜ 12   4,10   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 12 0,00 49,20   0,00 0,00 

56 ΣΥΜΑ ΧΟΝΤΟ ΤΕΜ 45   0,12   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 45 0,00 5,40   0,00 0,00 

57 ΥΓΟ ΡΙΑΤΩΝ 4L ΤΕΜ 79   2,19 10 0,00 21,90 1 0,00 2,19 2 0,00 4,38 62 0,00 135,78 4 0,00 8,76 

58 ΥΓΟ ΡΛYΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ 4L ΤΕΜ 16   6,60   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 16 0,00 105,60   0,00 0,00 

59 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜ.ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ 4L ΤΕΜ 1   6,60   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 1 0,00 6,60   0,00 0,00 

60 ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜ 50   1,68 30 0,00 50,40 10 0,00 16,80   0,00 0,00 4 0,00 6,72 6 0,00 10,08 

61 ΦΙΛΤΟ ΑΡΟΟΦΘΤΘΑ ΤΕΜ 4   0,49   0,00 0,00 0 0,00 0,00   0,00 0,00 4 0,00 1,96   0,00 0,00 

62 ΧΑΤΟΜΑΝΤΘΛΑ ΤΕΜ 100   0,45   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 100 0,00 45,00   0,00 0,00 

63 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ 100ΤΕΜ ΤΕΜ 120   0,38   0,00 0,00 40 0,00 15,20   0,00 0,00 80 0,00 30,40   0,00 0,00 

64 ΡΟΤΘΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 50ΤΕΜ ΤΕΜ 40   0,50   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 40 0,00 20,00   0,00 0,00 

65 ΡΟΤΘΙΑ ΧΑΤΙΝΑ 50ΤΕΜ ΤΕΜ 40   1,32   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 40 0,00 52,80   0,00 0,00 

66 ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 20ΤΕΜ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ 40   0,92   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 40 0,00 36,80   0,00 0,00 

67 ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 20 ΤΕΜ ΜΙΚΑ ΤΕΜ 50   0,63   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 50 0,00 31,50   0,00 0,00 

68 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚ.ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ ΤΕΜ 5   6,60   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 5 0,00 33,00   0,00 0,00 

69 ΑΛΑΤΙ ΟΙΚ ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ 2Kg ΤΕΜ 5   0,80   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 5 0,00 4,00   0,00 0,00 

70 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ(L) ΤΕΜ 25   7,68 10 0,00 76,80 2 0,00 15,36 8 0,00 61,44   0,00 0,00 5 0,00 38,40 

                                          

                                          

                                          

        ΑΞΙΑ     0,00 4.838,20   0,00 4858,67 ΑΞΙΑ 0,00 3.308,75 ΑΞΙΑ 0,00 4.092,50 ΑΞΙΑ 0,00 1.208,93 

        
ΦΡ
Α 

    0,00 1.161,17 
  0,00 1166,08 

ΦΡΑ 0,00 794,10 ΦΡΑ 0,00 982,20 ΦΡΑ 0,00 290,14 

        
ΣΥΝ
ΟΛΟ 

    0,00 5.999,37 
  0,00 6024,75 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

0,00 4.102,85 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 5.074,70 
ΣΥΝΟ
ΛΟ 

0,00 1.499,07 
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ΓΕΝ.
ΣΥΝ
ΟΛΟ 
1.1 

    5.999,37 
ΓΕΝ.ΣΥΝΟ

ΛΟ 1.2 
6024,75 

ΓΕΝ.ΣΥ
ΝΟΛΟ 
1.3 

4.102,85 
ΓΕΝ.ΣΥΝ
ΟΛΟ 1.4 

5.074,70 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 1.499,07 

 
 
 
 

ΓΑΣΟΤΛΖ 11/04/2022 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ 

 

 

 

ΠΑΛΑΓΟΓΖΚΟΤ ΠΑΛΑΓΗΩΣΑ 
ΠΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ 

 

 

ΔΙΔΓΥΘΖΘΔ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ 
ΣΚΖΚΑΣΟ 
 
 
 
ΔΗΡΖΛΖ ΚΩΡΑΪΣΖ 
ΠΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 
 

ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ Γ/ΛΖ 
 
 
 
 

ΠΔΣΡΟΠΟΤΙΟΤ ΚΑΡΗΑ 
ΠΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΤΟΦΙΜΩΝ  
 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΡΟΜΘΘΕΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ (Αφορά το Γάλα Φρζςκο του προςωπικοφ Διμου ΡΘΝΕΙΟΥ και του  
ΝΡΔΔ ΚΟΙΝ ΡΟΣΤ, ΑΛΛΘΛ Κ ΡΑΙΔΕΙΑΣ) (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) (cpv):15511000-3 

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ   

1.1 

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
πλιρεσ ςε 
ςυςκευαςία 
των 1000 γραμ. 

ΤΕΜ 

Το αγελαδινό γάλα (παςτεριωμζνο και ομογενοποιθμζνο), κα είναι πλιρεσ όπωσ κακορίηεται από τον κϊδικα τροωίμων και ποτϊν και ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ Υποπαραγράωου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ωσ «παςτεριωμζνο γάλα». Το γάλα κα 
είναι αρίςτθσ ποιότθτασ αγελαδινό, πλιρεσ απαλλαγμζνο από οποιαδιποτε άχρθςτθ, περιττι ι βλαβερι ουςία, κα ζχει υποςτεί παςτερίωςθ και ομογενοποίθςθ και κα είναι ςυςκευαςμζνο ςε ςυςκευαςία του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack ι από υλικό 
PVC κατάλλθλο για τρόωιμα ςφμωωνα με τον Κϊδικα τροωίμων και Ροτϊν και κα κλείνει με καπάκι αςωαλείασ. Στθ ςυςκευαςία του παςτεριωμζνου γάλακτοσ πρζπει να αναγράωονται ςε εμωανζσ ςθμείο και με ευδιάκριτουσ χαρακτιρεσ οι ενδείξεισ 
«παςτεριωμζνο» και «γάλα», θ θμερομθνία παςτερίωςθσ, θ θμερομθνία λιξθσ, το ςιμα καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ, θ κερμοκραςία ςυντιρθςισ του το είδοσ τθσ κερμικισ επεξεργαςίασ που ζχει υποςτεί το γάλα, θ θμερομθνία παραγωγισ ι κερμικισ 
επεξεργαςίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι θ αμζςωσ προθγοφμενθ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ. Επίςθσ πρζπει να αναγράωεται ςε ςαωι μορωι και εμωανζσ ςθμείο ςτο ίδιο οπτικό πεδίο με το ςιμα του προϊόντοσ θ διάρκεια ηωισ του γάλακτοσ ςε 
θμζρεσ, όπωσ επίςθσ και τα κρεπτικά ςυςτατικά του προϊόντοσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των ωυςικϊν ςυςτατικϊν του γάλακτοσ 

 
 
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (cpv):1500000-8, (cpv):1550000-3 

 

ΥΡΟΟΜΑΔΑ 2.1 ΔΙΑΦΟΑ ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ)   

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ  

 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 

 

 
  

2.1 

ΑΛΕΥΙ ΟΛΙΚΘΣ 
ΑΛΕΣΘΣ ςε 
ςυςκευαςία των 
1.000 γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Το αλεφρι κα πρζπει να είναι προϊόν ολικισ αλζςεωσ υγιοφσ ςίτου βιομθχανικϊσ κακαριςμζνοσ από πάςα ανόργανθ ι οργανικι 
ουςία. Αλεφρι που να μθν είναι υγροποιθμζνο ι ςβολιαςμζνο και να μθν ζχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται ςυςκευαςμζνα ςε 
αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ βάρουσ 1.000 γραμ, από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ 
παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. Το αλεφρι κα πρζπει να είναι ςίτου τφπου ολικισ αλζςεωσ. 

2.2 
ΑΛΕΥΙ ΦΑΙΝΑ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Το αλεφρι ωαρίνα κα πρζπει να είναι προϊόν αλζςεωσ υγιοφσ ςίτου βιομθχανικϊσ κακαριςμζνοσ από πάςα ανόργανθ ι οργανικι 
ουςία. Αλεφρι που να μθν είναι υγροποιθμζνο ι ςβολιαςμζνο και να μθν ζχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται ςυςκευαςμζνα ςε 
αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ βάρουσ 500 γραμ, από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ 
παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 

2.3 
ΚΟΝ - ΦΛΑΟΥ ςε 
ςυςκευαςία 200γρ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΟΝ-ΦΛΑΟΥ (τεμάχιο200γρ): Με ςυςκευαςία αναλλοίωτθ με θμερομθνία λιξθσ. Πχι υγροποιθμζνο ι ςβολιαςμζνο που δεν κα 
ζχει καμία μυρωδιά ι ζντομα.  

2.4 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ (ΧΟΝΔΟ 
- ΨΙΛΟ) ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ (ΧΟΝΔΟ - ΨΙΛΟ) (τεμάχιο500γρ): Να είναι από 100% ςκλθρό ςίτο ςε ςυςκευαςία των 500γραμμαρίων(Χονδρό και 
Ψιλό). 

2.5 

ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΗΥΜΘΣ-
ΜΡΕΙΚΙΝ ΡΑΟΥΝΤΕ 
ςε ςυςκευαςία των 3 
ωακζλων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ 
και ο τόποσ παραςκευισ. Να είναι ςε ςυςκευαςία τριϊν ωακζλων. 

2.6 

ΑΝΘΟΣ ΑΑΒΟΣΙΤΟΥ 
ΒΑΝΙΛΙΑ ςε 
ςυςκευαςία των 200 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ 
και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 200 γραμ. 

2.7 
ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ςε 
ςυςκευαςία των 
920-1.000 γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Το μζλι κα πρζπει να είναι αγνό ωυςικό, ανεπεξζργαςτο προϊόν χωρίσ προςμίξεισ και ςυντθρθτικά ςε ςυςκευαςία 920-1000 gr 
γυάλινθ ι μεταλλικι, εγκεκριμζνθ για διατιρθςθ τροωίμων, με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. Να προζρχεται 
από κυμάρι και τοφτο να αναωζρεται ςτθν ετικζτα ςυςκευαςίασ 
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2.8 

ΜΑΚΑΟΝΙΑ - 
ΡΑΣΤΕΣ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. (διάωορα 
Νοφμερα) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Τα μακαρόνια - πάςτεσ κα πρζπει να παραδίδονται ςυςκευαςμζνα ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ βάρουσ 500 γραμ., από 
αγνζσ πρϊτεσ φλεσ, από 100% ςιμιγδάλι ςκλθροφ ςίτου, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ και του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ 
αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 

2.9 
ΧΥΛΟΡΙΤΤΕΣ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Οι χυλοπίτεσ κα πρζπει να παραδίδονται ςυςκευαςμζνεσ ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ βάρουσ 500 γραμ., από αγνζσ 
πρϊτεσ φλεσ, από 100% ςιμιγδάλι ςκλθροφ ςίτου, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ και του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ 
αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ 

2.10 
ΡΕΝΕΣ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Οι Ρζνεσ κα πρζπει να παραδίδονται ςυςκευαςμζνεσ ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ βάρουσ 500 γραμ., από αγνζσ πρϊτεσ 
φλεσ, από 100% ςιμιγδάλι ςκλθροφ ςίτου, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και 
του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ 

2.11 
ΚΙΘΑΑΚΙ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Το κρικαράκι κα πρζπει να παραδίδεται ςυςκευαςμζνο ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ βάρουσ 500 γραμ., από αγνζσ 
πρϊτεσ φλεσ, από 100% ςιμιγδάλι ςκλθροφ ςίτου, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ και του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ 
αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 

2.12 
ΥΗΙ ΓΛΑΣΕ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Το ρφηι γλαςζ, κα είναι ωυςικό προϊόν υψθλισ ποιότθτασ, βραςτερότθτασ και γεφςθσ, ωετινισ ςοδιάσ, ωυςιολογικοφ χρϊματοσ, 
με ομοιόμορωθ εμωάνιςθ, απαλλαγμζνο από ξζνα ςϊματα, απεντομωμζνο με ωυςικζσ οικολογικζσ ουςίεσ ακίνδυνεσ για τον 
άνκρωπο, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και 
διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ.Θ ςυςκευαςία κα είναι των 
500 γραμ., εκτόσ από τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ (ςχετικζσ διατάξεισ), πρζπει απαραίτθτα να γράωεται και θ ποιότθτα του ρυηιοφ 

2.13 
ΥΗΙ ΚΙΤΙΝΟ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Το κίτρινο ρφηι, κα είναι ωυςικό προϊόν υψθλισ ποιότθτασ, βραςτερότθτασ και γεφςθσ, ωετινισ ςοδιάσ, ωυςιολογικοφ χρϊματοσ, 
με ομοιόμορωθ εμωάνιςθ, απαλλαγμζνο από ξζνα ςϊματα, απεντομωμζνο με ωυςικζσ οικολογικζσ ουςίεσ ακίνδυνεσ για τον 
άνκρωπο, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και 
διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ.Θ ςυςκευαςία κα είναι των 
500 γραμ., εκτόσ από τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ (ςχετικζσ διατάξεισ), πρζπει απαραίτθτα να γράωεται και θ ποιότθτα του 
ρυηιοφ. 

2.14 
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Οι ωακζσ, ςυςκευαςίασ 500 γρ., κα είναι ωυςικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ, βραςτερότθτασ και γεφςθσ, ωετινισ ςοδιάσ, ϊριμα, 
ωυςιολογικοφ χρϊματοσ, ςτιλπνά, μθ ςυρρικνωμζνα και με ομοιόμορωθ εμωάνιςθ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, 
απεντομωμζνα με ωυςικζσ οικολογικζσ ουςίεσ ακίνδυνεσ για τον άνκρωπο, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ και του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ 
αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και δεν κα προζρχονται από μεταλλαγμζνα ωυτά 

2.15 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΙΑ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Τα ωαςόλια, ςυςκευαςίασ 500 γρ., κα είναι ωυςικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ, βραςτερότθτασ και γεφςθσ, ωετινισ ςοδιάσ, 
ϊριμα, ωυςιολογικοφ χρϊματοσ, ςτιλπνά, μθ ςυρρικνωμζνα και με ομοιόμορωθ εμωάνιςθ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, 
απεντομωμζνα με ωυςικζσ οικολογικζσ ουςίεσ ακίνδυνεσ για τον άνκρωπο, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ και του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ 
αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και δεν κα προζρχονται από μεταλλαγμζνα ωυτά 

2.16 
ΑΜΥΓΔΑΛΑ(ΑΜΥΓΔΑ
ΛΟΨΥΧΑ) 

ΚΙΛΟ 
Αμφγδαλα, να είναι ανάλατα αρίςτθσ ποιότθτασ και να αναγράωεται ςτθ ςυςκευαςία τουσ θ θμερομθνία λιξθσ και ο τόποσ 
προζλευςθσ. Τα αμφγδαλα να είναι ςε ςυςκευαςία των 500γρ. 

2.17 
ΚΑΥΔΙΑ(ΚΑΥΔΟΨΙΧ
Α) 

ΚΙΛΟ 
Καρφδια, να είναι ανάλατα αρίςτθσ ποιότθτασ και να αναγράωεται ςτθ ςυςκευαςία τουσ θ θμερομθνία λιξθσ και ο τόποσ 
προζλευςθσ. Τα καρφδια να είναι ςε ςυςκευαςία των 500γρ. 

2.18 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ ςε 
ςυςκευαςία των 410 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Το γάλα εβαπορζ κα είναι λευκό αγελαδινό ςυμπυκνωμζνο εβαπορζ αποςτειρωμζνο γάλα του οποίου θ κατά βάροσ 
περιεκτικότθτα ςε λιπαρά να είναι τουλάχιςτον 7,5% ςε μεταλλικι ι χάρτινθ (tetra-pack) ςυςκευαςία των 410γρ. Να 
αναγράωονται ςτθ ςυςκευαςία οδθγίεσ για τον τρόπο αναςφςταςθσ ι αραίωςθσ, όπωσ επίςθσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ 
και οι εκατοςτιαίεσ περιεκτικότθτεσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν του προϊόντοσ. Θ ςυςκευαςία πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ υγιεινισ 
.Να διαςωαλίηεται ότι θ παραγωγι του γάλακτοσ δεν ζχει προζλκει από ηϊα ι ηωοτροωζσ που χρθςιμοποιοφν γενετικϊσ 
μεταλλαγμζνα προϊόντα. Πλεσ οι διεργαςίεσ ςχετικά με τθν παραγωγι και ςυςκευαςία του να ζχουν γίνει ςφμωωνα με τθν οδθγία 
02/46 ΕΕ. Να ζχει ςχετικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ και HACCP 
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2.19 
ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ςε 
ςυςκευαςία των 
1000 γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Το αγελαδινό γάλα (παςτεριωμζνο και ομογενοποιθμζνο), κα είναι πλιρεσ όπωσ κακορίηεται από τον κϊδικα τροωίμων και ποτϊν 
και ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ Υποπαραγράωου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ωσ «παςτεριωμζνο γάλα». Το γάλα κα είναι 
αρίςτθσ ποιότθτασ αγελαδινό, πλιρεσ απαλλαγμζνο από οποιαδιποτε άχρθςτθ, περιττι ι βλαβερι ουςία, κα ζχει υποςτεί 
παςτερίωςθ και ομογενοποίθςθ και κα είναι ςυςκευαςμζνο ςε ςυςκευαςία του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack ι από υλικό 
PVC κατάλλθλο για τρόωιμα ςφμωωνα με τον Κϊδικα τροωίμων και Ροτϊν και κα κλείνει με καπάκι αςωαλείασ. Στθ ςυςκευαςία 
του παςτεριωμζνου γάλακτοσ πρζπει να αναγράωονται ςε εμωανζσ ςθμείο και με ευδιάκριτουσ χαρακτιρεσ οι ενδείξεισ 
«παςτεριωμζνο» και «γάλα», θ θμερομθνία παςτερίωςθσ, θ θμερομθνία λιξθσ, το ςιμα καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ, θ 
κερμοκραςία ςυντιρθςισ του το είδοσ τθσ κερμικισ επεξεργαςίασ που ζχει υποςτεί το γάλα, θ θμερομθνία παραγωγισ ι 
κερμικισ επεξεργαςίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι θ αμζςωσ προθγοφμενθ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ. Επίςθσ πρζπει να 
αναγράωεται ςε ςαωι μορωι και εμωανζσ ςθμείο ςτο ίδιο οπτικό πεδίο με το ςιμα του προϊόντοσ θ διάρκεια ηωισ του γάλακτοσ 
ςε θμζρεσ, όπωσ επίςθσ και τα κρεπτικά ςυςτατικά του προϊόντοσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των ωυςικϊν ςυςτατικϊν του 
γάλακτοσ 

2.20 

ΝΕΟ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ςε 
ςυςκευαςία του 1,50 
λίτρου. 

ΤΕΜΑΧΙΟ Σε ςυςκευαςία του 1,5 It 

2.21 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ ςε 
ςυςκευαςία των 
1000 γραμ. 

ΚΙΛΟ 

Να είναι τφπου 38% υγρ - 40 %. Να είναι παραςκευαςμζνο από γάλα πρόβειο ι κατςικίςιο ι μίγμα αυτϊν. Θ ςυςκευαςία να είναι 
κλειςτι κατάλλθλθ για τρόωιμα με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. Το τυρί να είναι ςκλθρό 
εφγευςτο και να ζχει υποςτεί ωρίμανςθ τουλάχιςτον 3 μθνϊν. Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν 
αρμόδια υπθρεςία και θ παραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα HACCP. Να μθν παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υωισ 
και χρϊματοσ. Σε ςυςκευαςία των 1000 γρ. Σθμειϊνουμε: Στθν ετικζτα πρζπει να αναγράωεται «τυρί κεωαλοτφρι» και όχι «τφπου 
κεωαλοτφρι» 

2.22 

ΤΥΙ ΘΜΙΣΚΛΘΟ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΚΙΛΟ 

Να είναι Α ποιότθτασ, παραςκευαςμζνο από αγελαδινό γάλα Θ ςυςκευαςία να είναι κλειςτι κατάλλθλθ για τρόωιμα. Να 
προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία και θ παραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί 
τον κϊδικα HACCP. Να μθν παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υωισ και χρϊματοσ και να ζχει υποςτεί επιτυχι ωρίμανςθ. Σε ςυςκευαςία 
των 500 γραμμ. Σθμειϊνουμε: Στθν ετικζτα πρζπει να αναγράωεται «Τυρί θμίςκλθρο», θ επωνυμία και θ ζδρα του παραγωγοφ - 
ςυςκευαςτι, το βάροσ του περιεχομζνου κακϊσ και τθν θμερομθνία κοπισ και λιξθσ 

2.23 
ΚΑΣΕΙ (θμίςκλθρο) 
ςυςκευαςμζνο ςε 
μπαςτοφνι 

ΚΙΛΟ 

Να είναι τφπου 40% υγρ. - 40 % λίποσ Θ ςυςκευαςία να είναι κλειςτι, κατάλλθλθ για τρόωιμα με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ 
παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. Να είναι παραςκευαςμζνο από αιγοπρόβειο γάλα. Να είναιθμίςκλθρο, εφγευςτο και να ζχει 
υποςτεί τθν ωρίμανςθ που από τθν νομοκεςία προβλζπεται. Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια 
υπθρεςία και θ παραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα HACCP. Να μθν παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υωισ και 
χρϊματοσ. Σθμειώνουμε: Στθν ετικζτα πρζπει να αναγράωεται «τυρί καςζρι» και όχι «τφπου καςζρι» 

2.24 
ΤΥΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ςε 
ςυςκευαςία 1.000 
γραμ. 

ΚΙΛΟ 

Τυρί Γκοφντα ςυςκευαςμζνθ Α ποιότθτασ  και να αναγράωεται ρθτά ςτθ ςυςκευαςία το όνομα . Να διατίκεται ςε μεγάλα 
κομμάτια και να μθν ζχει τρίμματα. Να είναι  χωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι ι γεφςθ. Θ ςυςκευαςία να είναι κλειςτι κατάλλθλθ 
για τρόωιμα, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. Θ παραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί 
τον κϊδικα HACCP. Να μθν παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υωισ και χρϊματοσ. Σε ςυςκευαςία των 800-1.000 γραμμ. 

2.25 
ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ ΒΑΣΤΘ 
ςυςκευαςμζνθ ςε 
μπαςτοφνι 

ΚΙΛΟ 
Γαλοποφλα βραςτι άπαχθ. Θ ςυςκευαςία να είναι κλειςτι, (μπαςτοφνι) κατάλλθλθ για τρόωιμα με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ 
παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. 

2.26 
ΧΥΜΟΣ ΦΟΥΤΩΝ ςε 
ςυςκευαςία του 1,00 
λίτρου. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Σε ςυςκευαςία χάρτινθ τφπου TetraPack του 1 It χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν και ηάχαρθσ και να αναγράωεται ςτθν ετικζτα του 
θ ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χυμό ωροφτων, πολτό ωροφτων ι μίγμα αυτϊν των ςυςτατικϊν με τθν ζνδειξθ «Ρεριεκτικότθτα ςε 
ωροφτα 50% τουλάχιςτον». Να είναι εμωανισ θ ζνδειξθ θμερομθνίασ ςυςκευαςίασ και λιξθσ. 

2.27 

Αναψυκτικό 
Ρορτοκαλάδα με ι 
χωρίσ ανκρακικό ςε 
ςυςκευαςία του 1,50 
λίτρ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ Σε ςυςκευαςία του 1,5 It. 

2.28 

ΒΑΝΙΛΙΑ αρωματικι 
ςε ςκόνθ ςε κουτί 
των 5 ωακζλων του 
1,50 γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ Σε κουτί με πζντε ωακελάκια και βάροσ 1,5 γραμ. ζκαςτο ωακελάκι 
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2.29 
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ςε 
ςυςκευαςία 500 
γραμ. ΜΡΟΥΚΑΛΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Το αλάτι κα πρζπει να είναι ψιλό, καλαςςινό, ιωδιοφχο, κακαρό, λευκό, γυαλιςτερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότθτα ςε NaCL 
τουλάχιςτον 95%. Να μθν περιζχει ξζνεσ φλεσ, να μθν εμωανίηει οποιαδιποτε οςμι και να μθν περιζχει πρόςκετεσ χρωςτικζσ 
ουςίεσ. Θα πρζπει να διατίκεται ςε ςυςκευαςία μπουκάλι εγκεκριμζνθσ για τρόωιμα και να ζχει κακαρό βάροσ 500 γραμ., με 
θμερομθνία λιξθσ κατανάλωςθσ 

2.30 

ΚΑΝΕΛΛΑ 
ΟΛΟΚΛΘΘ ςε 
ςυςκευαςία των 
100γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε 
αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 100γραμ. 

2.31 

ΚΑΝΕΛΛΑ 
ΤΙΜΜΕΝΘ ςε 
ςυςκευαςία των 50 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε 
αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 50 γραμ 

2.32 

ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ 
(τριμμζνο) ςε 
ςυςκευαςία των 
30γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε 
αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 30γραμ 

2.33 

ΡΙΡΕΙ ΜΑΥΟ 
(τριμμζνο) ςε 
ςυςκευαςία των 
100γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε 
αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 100γραμ. 

2.34 
ΙΓΑΝΘ (τριμμζνθ) 
ςε ςυςκευαςία των 
100γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε 
αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 100γραμ 

2.35 

ΜΡΑΧΑΙ 
ΤΙΜΜΕΝΟ ςε 
ςυςκευαςία των 50 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε 
αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 50 γραμ. 

2.36 
ΔΑΦΝΘ ςε 
ςυςκευαςία των 
100γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε 
αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 100γραμ. 

2.37 
ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ςε 
ςυςκευαςία των 50 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ Τςάι του βουνοφ ςε ςυςκευαςία των 50 γραμ. 

2.38 

ΧΑΜΟΜΘΛΙ ΣΕ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ ςε 
ςυςκευαςία 10 
τεμαχίων 

ΤΕΜΑΧΙΟ Χαμομιλι ςε ωακελάκι ςε ςυςκευαςία των 10 τεμ. 

2.39 ΜΑΓΙΑ ΞΕΘ  ΤΕΜΑΧΙΟ Μαγιά ξερι ςε ωακελάκι ςε ςυςκευαςία των 3 ωακζλων. 

2.40 
ΗΑΧΑΘ ΑΧΝΘ ςε 
ςυςκευαςία των 400 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Θ ηάχαρθ άχνθ κα πρζπει να είναι ωυςικό προϊόν, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ, ςε ςυςκευαςία των 400 γρ, με θμερομθνία 
παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. 

2.41 

ΗΑΧΑΘ ΛΕΥΚΘ 
ΚΥΣΤΑΛΛΙΚΘ ςε 
ςυςκευαςία των 
1.000 γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Θ ηάχαρθ λευκι κρυςταλλικι κα πρζπει να είναι ωυςικό προϊόν, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ, ςε χάρτινθ ςυςκευαςία των 1.000 
γρ, με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και ζνδειξθ του διεκνοφσ ςιματοσ ηάχαρθσ. 

2.42 

ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ςε 
ςυςκευαςία των 
450γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ο ελλθνικόσ καωζσ κα πρζπει να είναι απαλλαγμζνοσ από ξζνεσ φλεσ, ςε ςυςκευαςία των 450-500 γραμ. κατάλλθλθ για τρόωιμα, 
με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ 

2.43 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 
ςε ςυςκευαςία των 
200 γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ο ςτιγμιαίοσ καωζσ κα πρζπει να είναι απαλλαγμζνοσ από ξζνεσ φλεσ, ςε ςυςκευαςία των 200 γραμ. κατάλλθλθ για τρόωιμα, με 
θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ 

2.44 
ΚΑΚΑΟ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Το κακάο  κα πρζπει να είναι απαλλαγμζνοσ από ξζνεσ φλεσ, ςε ςυςκευαςία των 500 γραμ. κατάλλθλθ για τρόωιμα, με 
θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ 

2.45 

ΜΡΙΣΚΟΤΑ ΟΛΙΚΘΣ 
ΑΛΕΣΘΣ ΤΥΡΟΥ ΡΤΙ 
ΜΡΕ ι ιςοδφναμου 
ςε ςυςκευαςία των 
225 γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Μπιςκότα ολικισ άλεςθσ τφπου Ρτί -Μπζρ ι ιςοδφναμου, τετράγωνα μπιςκότα πλοφςια ςε πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ και ωυτικζσ 
ίνεσ, ςε πλαςτικι αεροςτεγι ςυςκευαςία των 225 γρ. με ζνδειξθ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. 

2.46 
ΦΥΓΑΝΙΕΣ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Φρυγανιζσ  άριςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνεσ ςε κατάλλθλθ πλαςτικι αεροςτεγι ςυςκευαςία, κακαροφ βάρουσ 500γρ. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράωονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν 
εκτόσ ψυγείου, αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. Να είναι ολόκλθρεσ, χωρίσ να είναι ςπαςμζνεσ και με τρίμματα 
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2.47 
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ψωμί ςίτου για τόςτ, ςε πλαςτικι αεροςτεγι ςυςκευαςία των 700 γρ. με ζνδειξθ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ. 

2.48 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 
ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
ςε ςυςκευαςία των 
500 γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Τοματοχυμόσ ςυμπυκνωμζνοσ ςε ςυςκευαςία των 500 γραμμαρίων χάρτινθ ι μεταλλικι, το άνοιγμα τθσ οποίασ δεν κα απαιτεί 
ανοιχτιρι. Να είναι χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ και να αναγράωεται ςε αυτιν θ 
θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ 

2.49 
ΡΕΛΤΕ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
ςε ςυςκευαςία των 
500 γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ρελτζ Ντομάτασ ςε ςυςκευαςία των 500 γραμμαρίων μεταλλικι, το άνοιγμα τθσ οποίασ δεν κα απαιτεί ανοιχτιρι. Να είναι χωρίσ 
προςκικθ ςυντθρθτικϊν. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ και να αναγράωεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και 
ο τόποσ παραςκευισ 

2.50 

ΑΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ςε 
ςυςκευαςία 1000 
γραμ. 

ΚΙΛΟ 

Ο κατεψυγμζνοσ αρακάσ κα είναι Α' Ροιότθτοσ, κα ζχουν το ηωθρό ωυςιολογικό τουσ χρϊμα, κα είναι κακαριςμζνα, απαλλαγμζνα 
ξζνων ςωμάτων. Σε ςυςκευαςία του (ενόσ) 1 κιλοφ Θ ςυςκευαςία των κατεψυγμζνων λαχανικϊν κα είναι, κατάλλθλθ για τρόωιμα, 
με τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ (είδοσ, θμερομθνία παραγωγισ και θμερομθνία λιξθσ, χϊρα προζλευςθσ, ςτοιχεία παραγωγισ, 
ςτοιχεία διακινθτι, κακαροφ βάρουσ επίπαγου επί τισ εκατό κλπ) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Θ μεταωορά των προϊόντων να γίνεται με 
μεταωορικά μζςα - ψυγεία ςε κερμοκραςία 18 βακμοφσ Κελςίου κακαρά, απολυμαςμζνα, με καταγραωικά κερμόμετρα. Τα 
προϊόντα κατά τθν παράδοςθ να βρίςκονται ςε κατάςταςθκατάψυξθσ. 

2.51 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ςε 
ςυςκευαςία των 
1000 γραμ. 

ΚΙΛΟ 

Τα κατεψυγμζνα ωαςολάκια κα είναι Α' Ροιότθτοσ, κα ζχουν το ηωθρό ωυςιολογικό τουσ χρϊμα, κα είναι κακαριςμζνα, 
απαλλαγμζνα ξζνων ςωμάτων. Σε ςυςκευαςία του (ενόσ) 1 κιλοφ Θ ςυςκευαςία των κατεψυγμζνων λαχανικϊν κα είναι, 
κατάλλθλθ για τρόωιμα, με τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ (είδοσ, θμερομθνία παραγωγισ και θμερομθνία λιξθσ, χϊρα προζλευςθσ, 
ςτοιχεία παραγωγισ, ςτοιχεία διακινθτι, κακαροφ βάρουσ επίπαγου επί τισ εκατό κλπ) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Θ μεταωορά των 
προϊόντων να γίνεται με μεταωορικά μζςα - ψυγεία ςε κερμοκραςία 18 βακμοφσ Κελςίου κακαρά, απολυμαςμζνα, με 
καταγραωικά κερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά τθν παράδοςθ να βρίςκονται ςε κατάςταςθ κατάψυξθσ.  

2.52 

ΜΑΜΕΛΑΔΑ 
ΦΟΥΤΩΝ 
(Βερφκοκο - 
οδάκινο – 
ωράουλα) ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι παραςκευαςμζνθ με γεφςθ και οςμι χαρακτθριςτικι του χρθςιμοποιθκζντοσ είδουσ. Σε ςυςκευαςία των 500 γραμ., ςτθν 
οποία κα υπάρχει ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ 
αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ 

2.53 
ΞΙΔΙ ςε ςυςκευαςία 
των 350-400 ml. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Το ξίδι να προζρχεται από ςταωφλι και να μθν είναι αναπλιρωμα ξυδιοφ (να μθν περιζχει αλκοόλθ), ςε ςυςκευαςία των 350-
400mI. 

2.54 

ΜΑΓΑΙΝΘ SOFT 
(κεςζσ) ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι 100% ωυτικό προϊόν από εκλεκτά ζλαια εμπλουτιςμζνο με βιταμίνεσ, κατάλλθλο για άλειμμα και για τθν παραςκευι 
γλυκϊν και ωαγθτϊν. Θα παραδίδεται ςε ςυςκευαςία των 500 γρ. κατά προτίμθςθ ςε πλαςτικό κφπελλο (κεςζσ), εγκεκριμζνο για 
διατιρθςθ τροωίμων, με ζνδειξθ ςτθν ςυςκευαςία του θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 

2.55 

ΜΑΓΑΙΝΘ ΦΥΤΙΝΘ 
(κεςζσ) ςε 
ςυςκευαςία των 800 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι 100% ωυτικό προϊόν από εκλεκτά ζλαια εμπλουτιςμζνο με βιταμίνεσ, κατάλλθλο για άλειμμα και για τθν παραςκευι 
γλυκϊν και ωαγθτϊν. Θα παραδίδεται ςε ςυςκευαςία των 500 γρ. κατά προτίμθςθ ςε πλαςτικό κφπελλο (κεςζσ), εγκεκριμζνο για 
διατιρθςθ τροωίμων, με ζνδειξθ ςτθν ςυςκευαςία του θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 

2.56 

ΚΑΑΜΕΛΕΣ 
ηελεδάκια ςε 
ςυςκευαςία των 
1000 γραμ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Σε ςυςκευαςία των 1000 γρ. διάωορεσ γεφςεισ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ και να αναγράωεται ςε αυτιν θ θμερομθνία 
λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. 

2.57 
ΤΑΧΙΝΙ   ςε 
ςυςκευαςία των 
500γραμ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Άριςτθσ ποιότθτασ ταχίνι , ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία  βάρουσ 500 γραμ. Χωρίσ ςυντθρθτικά και χρωςτικζσ ουςίεσ με αγνά 
ςυςτατικά που να διατθροφν τθ κρεπτικι τουσ αξία. Εξωτερικά θ ςυςκευαςία να αναγράωει ςυςτατικά, προζλευςθ και 
θμερομθνία λιξθσ.  

2.58 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ-
ΚΟΥΒΕΤΟΥΑ ςε 
ςυςκευαςία των 100 
γραμ 

ΤΕΜΑΧΙΟ Σοκολάτα Υγείασ (πλάκασ) ςε ςυςκευαςία των 100 γρ. χωρίσ να υπάρχουν χρωςτικζσ ουςίεσ 

2.59 
ΓΑΥΦΑΛΛΛΟ 
ΤΙΜΜΕΝΟ 50g 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε 
αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 50 γραμ 

2.60 
ΗΑΧΑΟΥΧΟ ΓΑΛΑ 
350-400gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Να παράγεται και να ςυςκευάηεται ςτθν Ελλάδα ι ςτθν Ε.Ε. Θ ςυςκευαςία να είναι των 410 γραμμαρίων. Να αναγράωονται ςτθ 
ςυςκευαςία οδθγίεσ για τον τρόπο αναςφςταςθσ ι αραίωςθσ. Να αναγράωεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία λιξθσ του 
προϊόντοσ και οι εκατοςτιαίεσ περιεκτικότθτεσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν του προϊόντοσ. Θ ςυςκευαςία πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ 
υγιεινισ, όπωσ κακορίηονται από τον κϊδικα τροωίμων και ποτϊν, τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ και τθσ ΕΕ. Να διαςωαλίηεται ότι 
θ παραγωγι του γάλακτοσ δεν ζχει προζλκει από ηϊα ι ηωοτροωζσ που χρθςιμοποιοφν γενετικϊσ μεταλλαγμζνα προϊόντα. Οι 
εγκαταςτάςεισ των μονάδων πρζπει να ζχουν κωδικό αρικμό ζγκριςθσ. Πλεσ οι διεργαςίεσ ςχετικά με τθν παραγωγι και 
ςυςκευαςία του να ζχουν γίνει ςφμωωνα με τθν οδθγία 02/46 ΕΕ. 

2.61 
ΚΑΡΘ-ΓΑΥΦΑΛΛΟ 
ΚΑΦΙ(ΦΑΚΕΛΑΚΙ)30
gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε 
αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 30γραμ. 
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2.62 
ΡΑΛΙΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Σε ςυςκευαςία 1000grπραλινα ωουντουκιοφ με κακάο και αποβουτυρωμζνο γάλα, αποβουτυρωμζνο κακάο ςε ςκόνθ 
6,5%,ωουντουκόπαςτα 4%, αποβουτυρωμζνο γάλα ςε ςκόνθ 1%,  με αναλλοίωτθ ςυςκευαςία, αρίςτθσ ποιότθτασ κακαρι χωρίσ 
τρίμματα από άλλα υλικά, χωρίσ ςυντθρθτικά και χρωςτικζσ ουςίεσ με αγνά ςυςτατικά που να διατθροφν τθ κρεπτικι τουσ αξία. 
Εξωτερικά θ ςυςκευαςία να αναγράωει ςυςτατικά προζλευςθ και θμερομθνία λιξθσ 

2.63 ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΙΚΘΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράωεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ 
και ο τόποσ παραςκευισ. Να ζχει κακαρό βάροσ 350γραμ. 

2.64 
ΦΙΔΕΣ ΧΟΝΤΟΣ 
500gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Ο ωιδζσ κα πρζπει να παραδίδεται ςυςκευαςμζνο ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ βάρουσ 500 γραμ., από αγνζσ πρϊτεσ 
φλεσ, από 100% ςιμιγδάλι ςκλθροφ ςίτου, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και 
του ςυςτιματοσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
 
 

2.65 
ΧΟΙΙΝΘ 
ΩΜΟΡΛΑΤΘ ΦΕΤΕΣ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Θ ςυςκευαςία να είναι κλειςτι, (μπαςτοφνι) κατάλλθλθ για τρόωιμα με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ. Καλά ςυντθρθμζνθ, ςε χρϊμα ωυςιολογικό και μυρωδιά ωυςιολογικι 

2.66 ΚΟΝΙΑΚ 700ml ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΕΙ∆Θ ΚΑΒΑΣ: Τα προϊόντα κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και ποιότθτασ όπωσ αυτοί κακορίηονται 
από τον Κϊδικα Τροωίµων και Ροτϊν, τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ και τθσ ΕΕ. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανωµάλουχρϊµατοσ-
οςµισ, ςε ςυςκευαςίεσ µε ρφπουσ, ςχιςµζνεσ ι ωκαρµζνεσ. 

2.67 

ΔΘΜΘΤΙΑΚΑ 
ΟΛΙΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ ςε 
ςυςκευαςία των 500 
γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, εμπλουτιςμζνα με βιταμίνεσ , ςίδθρο κ.λ.π. αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 
Τυποποιθμζνα ςε κατάλλθλθ πλαςτικι αεροςτεγι ςυςκευαςία των 500  γραμμ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράωονται τα 
ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου 

2.68 
ΨΑΙ ΡΕΚΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΘ 

ΚΙΛΟ 

Ρζρκα  ωιλζτο ωρεςκοκατεψυγμζνο αρίςτθσ ποιότθτασ, ςυςκευαςμζνο κατάλλθλα, επίπαγοσ μζχρι 15%. Επίςθσ, πάνω ςτα πακζτα 
πρζπει να αναγράωεται θ θμερομθνία και ο τόποσ αλίευςθσ, κακϊσ και θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. Απαιτείται θ πλιρωςθ 
όλων των διατάξεων του Κϊδικα, Τροωίμων και Ροτϊν και θ εναρμόνιςθ ςτισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ, κτθνιατρικζσ, υγειονομικζσ 
και αγορανομικζσ διατάξεισ, Ρ.Δ. 786/1978, περί κτθνιατρικισ επικεϊρθςθσ αλιευμάτων και Ρ.Δ. 290/92, τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 
786/78, κανονιςμοφ Ρ.Δ.412/94 περί υγειονομικϊν όρων παραγωγισ και διάκεςθσ μαλακίων και αλιευμάτων, κανονιςμοφ 
2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραωϊν εμπορίασ αλιευτικϊν προϊόντων, οδθγίασ 2000/13/Ε.Κ. περί επιςιμανςθσ τροωίμων κακϊσ και 
τθσ Αγορανομικισ Διάταξθσ 7/2009(άρκρο 101, 106, 107), ςχετικά με τθν εμπορία και διάκεςθ κατεψυγμζνων αλιευμάτων ςε 
ςχζςθ με το ποςοςτό του επίπαγου του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 290/92. Απαιτείται επίςθσ θ εναρμόνιςθ ςτουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ, 
κτθνιατρικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ, περί μικροβιολογικϊν ςτακεροτφπων για τα κατεψυγμζνα αλιεφματα. 

 
 
 
 
 
ΥΡΟΟΜΑΔΑ 2.2 ΔΙΑΦΟΑ ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ)  

  

 

2.69 
 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EΞΑΙΕΤΙΚΑ ΡΑΘΕΝΟ ςε 
ςυςκευαςία ανοξείδωτθ των 5 λίτρων. 

ΤΕΜΑ
ΧΙΟ 

Το ελαιόλαδο κα πρζπει να διατίκεται ςε ςυςκευαςία 5 λίτρων. Θα πρζπει να είναι προϊόν εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο με τζλειο άρωμα και γεφςθ,  
με οξφτθτα όχι μεγαλφτερθ από 1%.  
Θα παραδίδεται ςε ςυςκευαςία εγκεκριμζνθ για διατιρθςθ τροωίμων, ςτθν οποία κα αναωζρονται θ ονομαςία,  
θ κατθγορία, το κακαρό βάροσ, ο παραςκευαςτισ ι ςυςκευαςτισ, ο αρικμόσ παρτίδασ, θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ,  
οι ςυνκικεσ διατιρθςθσ και το ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροωίμων, ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ 
 πιςτοποίθςθσ 

 

2.70 
ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΡΘΜΕΝΑ άνω των 53 
γραμμ. με αναγραωόμενθ θμερομθνία 

ΤΕΜΑ
ΧΙΟ 

Να παραδίδονται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςία με ατομικά χωρίςματα. Θ προςωορά να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου ωορζα για τθν  
ορκι λειτουργία ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνων κρίςιμων ςθμείων ελζγχου (HACCP) τθσ εταιρείασ παραγωγισ, επεξεργαςίασ,  
αποκικευςθσ και διακίνθςθσ του προϊόντοσ, επί ποινι απόρριψθσ ςε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ. Τα χορθγοφμενα είδθ κα είναι Α'κατθγορίασ βάςει ποιότθτασ  
και βάςει βάρουσ κατθγορίασ Μ 53 gr ζωσ 63gr (ΩΟΣΚΟΡΘΜΕΝΑ), επίςθσ κα είναι ςφμωωνα με τα αναγραωόμενα ςτα δελτία παραγγελίασ του Διμου.   
Θ παραλαβι και θ μεταωορά των νωπϊν αυγϊν να πλθροί τουσ όρουσ τθσ κείμενθσ Υγειονομικισ Νομοκεςίασ  
«Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ» Ζλεγχοσ μακροςκοπικόσ- χθμικόσ-μικροβιολογικόσ 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ) (ΦΡΑ 13%) (cpv):1510000-9  

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
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3.1 
ΚΕΑΣ ΜΟΣΧΑΙΣΙΟ ΝΩΡΟ (ςπάλα - 
ελιά - ποντικόσ) Α/Ο 

ΚΙΛΟ 

Να προζρχεται από ηϊο, θλικίασ 8 - 12 μθνϊν.  
Να είναι κρζασ νωπό, άπαχο A ποιότθτασ απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ κλπ, το οποίο να βρίςκεται ςε καλι κρεπτικι κατάςταςθ, κόκκινου χρϊματοσ, 
χωρίσ οςμι και αίματα (ςπάλα - ελιά - ποντικόσ). Να είναι ςωαγμζνο πριν από 48 ϊρεσ και μζχρι 6 θμζρεσ. Να ζχει ετικζτα επιςιμανςθσ με ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ.  
Το κρζασ κατά τον χρόνο παράδοςθσ του ςτα τμιματα του Ν.Ρ. δεν πρζπει να παρουςιάηει κερμοκραςία ανϊτερθ των 4-6 C οξφτθτα (PH) μεγαλφτερθ του 5,8 μικρότερθ 
του 4 και αλλοίωςθ του χρϊματοσ, τθσ οςμισ, και τθσ ςφςταςθσ. Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του ΡΔ 203/98, του HACCP και τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ  
περί μεταωοράσ τροωίμων. 

 

3.2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΙΣΙΟΣ ΝΩΡΟΣ (μπουτι ) ΚΙΛΟ 

Πςον αωορά ςτθν θλικία του ηϊου από τα κομμάτια του οποίου κα προζρχεται ο κιμάσ ιςχφει ότι αναωζρεται και παραπάνω για τισ ποςότθτεσ του ανάλογου κρζατοσ  
μοςχαριοφ (μπουτι), που κα καταναλωκοφν από τα παιδιά που ωιλοξενοφνται ςτουσ Ραιδικοφσ  και Βρεωονθπιακοφσ Στακμοφσ του Διμου, (για τισ ανάγκεσ των Ραιδικϊν 
 Στακμϊν κρζασ μόςχου θλικίασ 8 ζωσ 12 μθνϊν). Να είναι από νωπό κρζασ μόςχου Α ποιότθτασ, (μπουτι), να είναι κακαριςμζνο εντελϊσ από λίποσ, το οποίο κα  
Διπλοαλζκεταιςτθν κρεατομθχανι.  
Ο κιμάσ κα κόπτεται ςτο κατάςτθμα του προμθκευτι, που πρζπει να είναι εωοδιαςμζνο με άδεια τθσ κτθνιατρικισ υπθρεςίασ.  
Θα παραςκευάηεται από νωπό κρζασ μόςχου προςωάτου ςωαγισ από 48 ωρϊν ζωσ 6 θμερϊν, να προζρχεται από εργαςτιριο τεμαχιςμοφ κρζατοσ που λειτουργεί νόμιμα,  
να ζχει υποςτεί κρεωςκοπικό ζλεγχο και να ωζρει ςωραγίδεσ κτθνιατρικοφ υγειονομικοφ ελζγχου. Απαγορεφεται θ παραςκευι κιμά από κρζασ πουλερικϊν, επίςθσ  
αποκλείονται οι μφεσ τθσ κεωαλισ, το ποντίκι, πλθγζσ αωαιμάξεωσ, ηϊνεσ ενζςεων, διάωραγμα, λάπα και υπολείμματα κρζατοσ αποξεςμζνα από οςτά. 
 Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του ΡΔ 203/98, του HACCP και τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί μεταωοράσ τροωίμων. 

 

3.3 ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΝΩΡΟ 65% ΚΙΛΟ 

Να είναι νωπά, Α' ποιότθτασ, τρυωερά, εφςαρκα, με δζρμα μαλακό-λείο χωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι , ςπαςμζνα κόκκαλα , ςοβαροφσ μϊλωπεσ ι εκδορζσ , χωρίσ  
εγκαφματα ψφξθσ. Τφπου 65%, ςωαγμζνα να ζχουν υποςτεί δθλαδι αωαίμαξθ, να είναι πλιρωσ αποπτερωμζνα, χωρίσ κεωάλι και πόδια, απαλλαγμζνα από όργανα του  
πεπτικοφ ςυςτιματοσ, χωρίσ ςυκϊτι, καρδιά, ςτομάχι, κακαρά χωρίσ ορατό ξζνο ςϊμα ι ακακαρςία. Το βάροσ να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά και να είναι όςο το δυνατόν  
ιςομεγζκθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε ζνδειξθσ ςαλμονζλασ ζςτω και ςε ζνα κοτόπουλο, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει όλα τα κοτόπουλα.  
Να υπάρχει ζνα λεπτό ςτρϊμα λίπουσ ςτο ςτικοσ και ςτθν πλάτθ (ΕΟΚ 1538/91). Να προζρχονται από πτθνοτροωεία και πτθνοςωαγεία με αρικμό ζγκριςθσ  
από τθν αρμόδια Κτθνιατρικι Υπθρεςία και να ωζρουν ςωραγίδα κτθνιατρικοφ ελζγχου. Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του ΡΔ 203/98 και του HACCP,  
τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί μεταωοράσ τροωίμων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: ποςοςτό ζκπτωςθσ) (ΦΡΑ 13%) (cpv):1530000-1  

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ   
 

4.1 ΜΡΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 

 
 
 
 
Πλα τα ωροφτα και τα λαχανικά πρζπει να είναι : Α' ποιότθτασ τθσ εποχισ και να ανταποκρίνονται ςτισ ποιοτικζσ προδιαγραωζσ τθσ κατθγορίασ. 
 Να μθν είναι χτυπθμζνα, να μθν εμωανίηουν αλλοίωςθ ςφςταςθσ και οργανολθπτικϊν χαρακτιρων, ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ του 
κϊδικα τροωίμων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 ΝΕΚΤΑΙΝΙΑ ΚΙΛΟ  

4.3 ΦΑΟΥΛΕΣ ΚΕΣΕΔΑΚΙ 500γρ ΚΙΛΟ  

4.4 ΜΘΛΑ ΣΤΑΚΙΝ Α ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΙΛΟ  

4.5 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΟ  
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4.6 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ  
 
 
Και ποτϊν. Να είναι ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ και ανάπτυξθσ για να καταναλωκοφν. Να είναι όςο το δυνατόν ιςομεγζκθ, ωρζςκα,  
Απαλλαγμζνααπό ηιηάνια και τα λαχανικά χωρίσ μαραμζνα ωφλλα. Στα δελτία αποςτολισ τουσ να αναγράωεται ότι είναι Α' ποιότθτασ  
κακϊσ καιο τόποσ παραγωγισ τουσ.  
Οι ςυςκευαςίεσ των οπωρολαχανικϊν να είναι χάρτινεσ, κακαρζσ, κατάλλθλεσ για τρόωιμα, απαλλαγμζνεσ από ξζνεσ φλεσ, ϊςτε να εξαςωαλίηεται 
θ μεταωορά και διακίνθςθ τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθμε ευκφνθ του προμθκευτι. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμζνα από  
υπολείμματα ωυτοωαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μθν είναι μεταλλαγμζνα. 

 

4.7 ΡΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ  

4.8 ΝΤΟΜΑΤΑ Α' ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΙΛΟ  

4.9 ΡΙΡΕΙΕΣ ΚΙΛΟ  

4.10 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ  

4.11 ΚΑΟΤΑ ΚΙΛΟ  

4.12 ΣΡΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ  

4.13 ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΑ ΚΙΛΟ  

4.14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ  

4.15 ΜΑΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.16 ΑΓΓΟΥΙ ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.17 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.18 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (δεμ. των 450 γραμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.19 ΑΝΘΘΟΣ (δεμ. των 450 γραμ.) ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.20 ΣΚΟΔΑ (κεωάλι) ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.21 ΜΕΛΙΤΗΑΝΕΣ ΚΙΛΟ  

ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ) (cpv):15811100-7 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ   
 

5.1 
ΑΤΟΣ ςε ωραντηόλα (ψωμί ολικισ άλεςθσ) 
βάρουσ 350 γραμ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Ο άρτοσ πρζπει να είναι από άλευρα  ολικισ άλεςθσ, ςε ωραντηόλα κακαροφ βάρουσ 350γρ. παραδιδόμενοσ 3 με 4 ϊρεσ μετά τον εκλιβανιςμό του,  
δικαιολογθμζνθσ τθσ νομίμουαπομείωςθσ. Το νερό που κα χρθςιμοποιείται κα είναι πόςιμο. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ λυκίςκου.  
Θ ζψθςθ με επαωι των τεμαχίων επιτρζπεται ςε βακμό 15% . Το ψιςιμο κα πρζπει να είναι ομοιογενζσ και να ξεχωρίηει κόρα και ψίχα.  
Θ κόρα (ωλόγωμα) κα πρζπει να είναι ομοιογενισ κακ' όλθ τθν επιωάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μθν ξεπερνά το 1,5%και να πλθροί τισ  
προχποκζςεισ του μαγειρικοφ άλατοσ. Ο άρτοσ κα πρζπει να αποκτιςει τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και να μεταωζρεται όπωσ 
προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. Θ μεταωορά του άρτου κα γίνεται ςε χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, μζςα ςε πλαςτικά κάνιςτρα ι ςε καλάκια τα οποία 
κα τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ των τροωίμων. Απαγορεφεται θ χριςθ οιαςδιποτε ουςίασ για τθν βελτίωςθ θ τθν απόκρυψθ τθσ τυχόν  
ελαττωματικότθτασ των ωυςικϊν ιδιοτιτων ι του χρϊματοσ των αλεφρων . Το ψωμί που προςκομίηεται ςτα τμιματα του Ν.Ρ. κα είναι ΦΕΣΚΟ. 
 Θ μεταωορά των ανωτζρω ειδϊν κα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνθτα, τα οποία κα είναι απόλυτα κακαρά και κα 
απολυμαίνονται τακτικά. 

 

 
 

    
 

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΘΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ(cpv): 19640000-4,  (cpv): 39830000-9,  (cpv): 39831200-8,  (cpv): 33760000-5. 
 

 

(κριτιριο: χαμθλότερθ τιμι - ςε τιμζσ μονάδοσ)  
 

 
A/A ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

  

 

1 
ΥΓΟ 
ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΔΑΡΕΔΩΝ 4 LIT : Βακτθριοκτόνο, μυκθτοκτόνο, ωυματιοκτόνο, ιοκτόνο, Απολυμαντικό 
ελεφκερο αλδεχδϊν ςε υγρι μορωι για τθν απολφμανςθ και ταυτόχρονο κακαριςμό επιωανειϊν, 
κατάλλθλο για απολφμανςθ και κακαριςμό με το χζρι, (ςωουγγάριςμα) ςε κατάλλθλθ αραίωςθ (0,2-0,4%) 
ευχάριςτθσ οςμισ, χαμθλοφ αωριςμοφ, ςυμβατό ςτισ μεταλλικζσ επιωάνειεσ. Συςκευαςία ςε πλαςτικό 
δοχείο.  Να  είναι  παχφρρευςτο,  ςε  πλαςτικό µπιτόνι  βάρουσ  4  λίτρων,  µε  αναγραωόµενα  εξωτερικά  
τθσ  ςυςκευαςίασ   τθ ςφνκεςθ, οδθγίεσ χριςθσ και προωφλαξθσ. Επίςθσ αρικµό ειδικισ αδείασ αρµόδιασ 
αρχισ,  αρικµό  καταχϊρθςθσ από  το  Γ.  Χ.  Κ.,   θµεροµθνία  λιξθσ  τουλάχιςτον  1 ζτουσ από τθν 
θµεροµθνία παραγωγισ και προζλευςθ. 

 2 ΥΓΟ ΣΡΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΑΜΙΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΤΗΑΜΙΩΝ Κακαριςτικό απορρυπαντικό, κατάλλθλο για όλεσ τισ γυάλινεσ επιωάνειεσ που 
πλζνονται, όπωσ τηάμια, βιτρίνεσ, παράκυρα, παρμπρίη και τηάμια αυτοκινιτων κ.λ.π. Μπλε υγρό χρϊμα που 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 

απομακρφνει ςκόνθ, λεκζδεσ, ςτίγματα και δακτυλιζσ. Να μθν αωινει ίχνθ, καμπάδεσ και υπολείμματα. 
Συςκευαςία ςε πλαςτικι ωιάλθ με αντλία ψεκαςμοφ 750 μλ  , με οδθγίεσ χριςεωσ, οδθγίεσ προωφλαξθσ και 
αρ. Αδείασ κυκλοωορίασ του προϊόντοσ ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

 

3 
ΧΛΩΙΝΘ 
ΚΑΝΟΝΙΚΘ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΛΩΙΝΘ ΣΕ ΥΓΘ ΜΟΦΘ 2ΛΤ Λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 3-6% κ.β. ςε 
ενεργό χλϊριο, να ζχει το δυνατόν ευχάριςτθ και διακριτικι οςμι, ςε ςυςκευαςία των 2 λίτρων και να 
αναγράωεται θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. Επίςθσ θ ςυςκευαςία να διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ 
χριςεωσ,οδθγίεσ προωφλαξθσ και αρ. άδειασ κυκλοωορίασ του προϊόντοσ ςφμωωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

 
4 

ΧΛΩΙΝΘ 
ΡΑΧΥΕΥΣΤΘ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΧΛΩΙΝΘ 2 ΛΤ ΡΑΧΥΕΥΣΤΘ Συμπυκνωμζνο διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου, με κακαριςτικζσ - 
απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ και περιεκτικότθτα τουλάχιςτον 4% κ.ο. ςε ενεργό χλϊριο (Na). Συςκευαςία: 
Ρλαςτικι ωιάλθ, πάνω ςτθν οποία κα αναγράωονται οδθγίεσ χριςεωσ και αςωάλειασ. 

 
5 

ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 
ΤΕΜ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  40 ΟΛΛΩΝ Απορροωθτικά από 100% λευκαςμζνο πολτό,(με απόκλιςθ +/- 10%), διπλό ωφλλο, 
γκοωρζ ι λείο, των 150gr το κάκε ρολό, με απόκλιςθ + /- 10%.Συςκευαςία ςε πλαςτικό περίβλθμα των 40 
ρολϊν ςτθν  οποία  εξωτερικά  να  αναγράωεται  θ  προζλευςθ.   

 
6 

ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 800 
ΓΑΜ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 800 ΓΑΜΧαρτί κουηίνασ ςε ρολό των 800gr-Χαρτί λευκό, από λευκαςμζνο χθμικό πολτό 
100% (με απόκλιςθ +/- 10%) Συςκευαςία ςε πλαςτικό περίβλθμα. 

 
7 

ΧΑΤΙΝΑ 
ΤΑΡΕΗΟΜΑΝΤΘΛΑ 
ΚΟΥΤΙ 150 ΤΕΜ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΤΙΝΑ ΤΑΡΕΗΟΜΑΝΤΘΛΑ ΚΟΥΤΙ 150 ΤΕΜ 

 
8 

ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΗΙΚ 
ΗΑΚ 200 ΤΕΜ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ Απορροωθτικι από 100% λευκαςμζνο χθμικό πολτό- Δίωυλλθ γκοωρζ διαςτάςεων 25cmX 
23cm με απόκλιςθ +/- 5%. Σε ςυςκευαςία πακζτου με πλαςτικό περίβλθμα. Κιβϊτιο με 20 πακζτα 
x200ωφλλα (4000ωφλλα ανά κιβϊτιο). 

 

9 
ΥΔΟΧΛΩΙΚΟ ΟΞΥ-
ΑΚΟΥΑΦΟΤ 500 
ML 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΥΔΟΧΛΩΙΚΟ ΟΞΥ-Ακουαωόρτε ∆ιάλυµα  Απολυμαντικό υγρό λεκάνθσ w.c., διάλυμα υδροχλωρικοφ οξζωσ 
15 % ςυςκ. 450 ml. Να ωζρει ςιμανςθ CE& να είναι καταςκευαςμζνο ςφμωωνα με τισ τιμζσ που δίνονται 
ςτθν οδθγία 91/155 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, επίςθσ να περιζχει ςυςτατικά ςφμωωνα με τισ τιμζσ που 
δίνονται ςτθν οδθγία 89/542τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. 

 
10 

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ 
ΜΕΓΑΛΘ ΝΙΜΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Σωουγγαριςτρα με κοντάρι.Μεγάλθ Σωουγγαρίςτρα απλι βιδωτι μεγάλθ, από νιµα αρίςτθσ ποιότθτασ με 
κοντάρι. 

 
11 

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ 
ΑΡΛΘ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ Σωουγγαριςτρα μεκοντάρι. 

 

12 
ΣΚΟΥΡΑ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Σκοφπα με κοντάρι. Σκοφπεσ  ςοφπερ  αρίςτθσ  ποιότθτασ,  από  ςυνκετικότρίχωµα µεειδικάεπεξεργαςµζνεσ 
ίνεσ, οι οποίεσ να προςαρµόηονται ςε ξφλινα κοντάρια . 

 

 

13 
ΚΟΝΤΑΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΣΚΟΥΡΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Κοντάρι ςκοφπασ χρωμίουΚοντάρι ςκοφπασ χρωμίου 130 CM- Κοντάρι χρωμίου φψουσ 130εκ., ανκεκτικό για 
να αντζχει και ςε επαγγελματικζσ εργαςίεσ, με πραγματικι επίςτρωςθ χρωμίου που διατθρεί τθν λάμψθ τθσ 
ακόμθ και μετά από μεγάλθ χριςθ. 

 

 
14 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 
ΤΟΦΙΜΩΝ 50 ΤΕΜ 
ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ Σακοφλεσ τροωίμων 50 ΤΕΜ μεςαίο μζγεκοσ 

 
15 

ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ 
ΚΟΥΗΙΝΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΡΙΑΤΩΝ Σωουγγαράκι  µε  ςυνκετικό  ςυρµατάκι  γίγασ  αρίςτθσ  ποιότθτασ,  για  πιάται 
ποτιρια  κ.λ.π.  να  είναι  υπεραποροωθτικό,  να   κακαρίηει  και  να  ζχει αντιβακτθριδιακι  προςταςία ςτο  
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ςπόγγο,  υδρόωιλο.  Τυποποιθµζνο  κατάλλθλα  ςε πλαςτικι  ςακουλίτςα.  Εξωτερικά  τθσ  ςυςκευαςίασ   

να  αναγράωονται  τα χαρακτθριςτικά του και θ προζλευςθ. 

 

16 
ΡΑΝΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 
ΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΡΑΝΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΟΛΟ 1,50μΡετςζτα απορροωθτικι κουηίνασ τφπου vetex, ςε ςυςκευαςία ρολοφ, για να 
κόβεται ςτο μζγεκοσ που εξυπθρετεί. Μικοσ 1,50μ. Σε διάωορα χρϊματα Οι ςπογγοπετςζτεσ να βαςίηονται 
ςτθν πρϊτθ φλθ που είναι το ξφλο από το οποίο κερδίηετε θ κυτταρίνθ , θ οποία μετατρζπεται με μία χθμικι 
διαδικαςία ςε αναγεννθμζνθ κυτταρίνθ. Για ενδυνάμωςθ να περιζχουν ίνεσ βαμβακιοφ, να είναι 
απορροωθτικζσ και να μθν αποτελοφν κίνδυνογια τθν ανκρϊπινθ υγεία οφτε το περιβάλλον.   

 

17 
ΡΑΝΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 
(ΤΕΜ.10) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΡΑΝΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ (ΤΕΜ.10) Νο 3 26,5x25cmΡετςζτεσ απορροωθτικζσ κουηίνασ (τφπου Vetex) ςε διάωορα 
χρϊματα με μεγάλθ απορροωθτικότθτα, διαςτάςεων 26,5cmX 25cm (Νο 3), να προςωζρεται ςε 4 χρϊματα. 
Οι ςπογγοπετςζτεσ να βαςίηονται ςτθν πρϊτθ φλθ που είναι το ξφλο από το οποίο κερδίηετε θ κυτταρίνθ, θ 
οποία μετατρζπεται με μία χθμικι διαδικαςία ςε αναγεννθμζνθ κυτταρίνθ. Για ενδυνάμωςθ να περιζχουν 
ίνεσ βαμβακιοφ, να είναι απορροωθτικζσ και να μθν αποτελοφν κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία οφτε το 
περιβάλλον. 

 

 

18 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 
ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ  
ΓΙΓΑΣ ΟΛΟ 10 ΤΕΜ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟ.10 ΤΕΜ ΜΕΓΑΛΕΣ.  Μεγάλεσ  ςακοφλεσ  απορριµµάτων  αρίςτθσ  ποιότθτασ.  Να  µθν  
ςκίηεται,  να  µθν ςτάηει,  κατάλλθλθ  για  βαριά  αντικείµενα  και  υγρά  .∆ιαςτάςεων  60Χ80.Σε κατάλλθλα  
τυποποιθµζνθ  ςυςκευαςία  θ  οποία  να  αναγράωει  εξωτερικά  τισ διαςτάςεισ και τθν προζλευςθ και το 
βάροσ. 

 

19 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 
ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 
50Χ70 ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ 
10 ΤΕΜ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 50Χ70 ΜΕ ΚΟΔΟΝΙΡοιότθτα πολυαικυλενίου LDPE, εγκεκριμζνο από όλα τα 
ινςτιτοφτα καταναλωτϊν Ευρϊπθσ, διαςτάςεων 50x70 ςε ρολό 100τμχ. Με αςτεροειδι 
ραωι,λευκζσ,ςκλθρζσ. 

 
20 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 
ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 
ΜΙΝΙ ΟΛΟ 10 ΤΕΜ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 30 ΤΕΜ Σακοφλεσ για καλακάκια αρίςτθσ ποιότθτασ, υπερανκεκτικζσ, διαςτάςεων 
50χ50 cmχρϊµατοσ λευκοφ ςε κατάλλθλα τυποποιθµζνθ ςυςκευαςία, θ οποία εξωτερικά να αναγράωει τισ 
διαςτάςεισ , το βάροσ και τθν προζλευςθ 

 
21 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΣΑΡΟΥΝΙ ΥΓΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΧΕΙΑ 1L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΥΓΟ 1ΛΙΤΥγρό ςαποφνι, κατάλλθλο για πλφςιμο χεριϊν. Θα πρζπει να είναι 
παχφρρευςτο, ουδζτερου pH 6-7, περιεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Τα δε 
ςυςτατικά του ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε πλαςτικι ωιάλθ των 1 λίτρου. 

 
22 

ΣΑΡΟΥΝΙ ΥΓΟ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 500ML 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ 500 ML Υγρό ςαποφνι, κατάλλθλο για πλφςιμο χεριϊν. Θα πρζπει να είναι παχφρρευςτο, 
ουδζτερου pH 6-7, περιεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Τα δε ςυςτατικά 
τουςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε πλαςτικι ωιάλθ με αντλία. 

 23 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΤΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΧΑΤΙΩΝ 

 
24 

ΥΓΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 
750ΜΛ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΥΓΟ ΑΦΑΙΕΣΘΣ ΑΛΑΤΩΝ Υγρό κακαριςτικό κατά αλάτων (750ml). Να διαλφει αμζςωσ άλατα, πουρί και τα 
υπολείμματα ςαπουνιοφ που επικάκονται ςτα είδθ υγιεινισ. Ειδικότερα να αωαιρεί άλατα αςβεςτίου και 
ςκουριά από βρφςεσ, ανοξείδωτα, πλακάκια 

 

25 
ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΥΡΟΥ 
ΡΑΡΙ(750ML) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Υγρό  τουαλζτασ  παχφρρευςτο  ι  GEL τφπου παπί ,  απολυµαντικό  βάρουσ  750  ML  που  να κακαρίηει  ,  να  
απολυµαίνει  και  να  αρωµατίηει   µε  αναγραωόµενα  εξωτερικά  του µπουκαλιοφ τα ςυςτατικά , οδθγίεσ 
χριςθσ και προωφλαξθσ. Επίςθσ αρικµό ειδικισ άδειασ, αρµόδιασ αρχισ, αρικµό καταχϊρθςθσ, από το Γ. Χ. 
Κ. θµεροµθνία λιξθσ, τουλάχιςτον 1 ζτοσ από τθν θµεροµθνία παραγωγισ και προζλευςθσ. 

 
26 

ΤΑΡΘΤΑ ΡΟΤΑΣ 
0,60Χ0,90 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΑΡΘΤΑ ΡΟΤΑΣ 0,60Χ0,90 

 
27 ΚΟΥΒΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΚΟΥΒΑΣ.Κουβάσ ςωουγγαρίςματοσ πλαςτικόσ χωρθτικότθτασ 15lt με αποςπϊμενο πλαςτικό ςτίωτθ 
ςωουγγαρίςτρασ. 
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28 

ΟΙΝΟΡΝΕΥΜΑ 
ΜΡΛΕ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Αλκοολοφχο Οινόπνευμα 400ml.Συςκευαςία 400ml για γενικι χριςθ, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

29 

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ 
ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ(Μ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Γάντια  ΝΙΤΙΛΙΟΥ µιασ  χριςθσ  (ιατρικά  –  latex  )  Γάντια πλαςτικά από ειδικό τφπου latex υλικό, μίασ 
χριςθσ μεγάλθσ αντοχισ, κατάλλθλο για προωφλαξθ τθσ υγιεινισ και αςωάλειασ του χριςτθ τουσ. Σε 
ςυςκευαςία: Ρακζτο χάρτινο 100 ηεφγθ μεγζκουσ M,L 

 
30 

ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΘΣ 
ΧΘΣΘΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣΑπό πλαςτικό ανκεκτικό, άριςτθσ ποιότθτασ, ςε τζςςερα μεγζκθ (M-L) ςε 
ςυςκευαςία από πλαςτικό περίβλθμα, ανά τεμάχιο. 

 
31 

ΑΝΤΙΣΘΡΤΙΚΟ  ΣΕ 
ΣΥΣΚΕYΑΣΙΑ 4L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΝΤΙΣΘΡΤΙΚΟ  ΣΕ ΣΥΣΚΕYΑΣΙΑ 4LΑντιςθπτικό τηελ χεριϊν. Χωρίσ paraben και αλλεργιογόνα. Με αντλία. 
Ρροςταςία από ιοφσ , μικρόβια, βακτιρια και πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ. Σε ςυςκευαςία των 4L 
εγκεκριμζνο από τον Ε.Ο.Φ. 

 
32 ΜΩΟΜΑΝΤΘΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Μωρομάντθλα.Υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδζτερο PH, χωρίσ οινόπνευμα για να μθν προκαλεί 
ερεκιςμοφσ ςε ςυςκευαςίατων 100 ωφλλων 

 

33 

ΦΤΕΟ 
ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ 
ΤΥΡΟΥ 
SWIFFER(κουτι με 
ανταλλακτικα) 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΤΕΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΡΟΥ SWIFFER(κουτί με ανταλλακτικά) 

 

34 

ΦΤΕΟ 
ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ 
ΤΥΡΟΥ 
SWIFFER(κουτι με 
μεγαλοκονταρι) 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΤΕΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΡΟΥ SWIFFER(κουτι με μεγαλοκονταρι) 

 35 ΣΟΥΑΗ ΤΕΜΑΧΙΟ    ΥΓΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΥΡΟΥ ΣΟΥΑΗ 1 λίτρου για κακάριςμα τοίχων, πλαςτικϊν επίπλων ροφχων κλπ 

 
36 

ΑΡΟΦΑΚΤΙΚΑ 
ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΟΥΜΡΟΦΛΩ ςκόνθ απόωραξθσ βουλωμζνων αποχετεφςεων, διαλυτι ςε καυτό νερό για νεροχφτεσ, 
νιπτιρεσ ςε ςυςκευαςία αεροςτεγι που κα ωζρει αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ και  προωφλαξθσ 
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ΑΕΟΗΟΛ/ΕΝΤΟΜΟ
ΚΤΟΝΟ 
ΣΡΕΙ/ΚΑΤΣΑΙΔΟΚΤ
ΟΝΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΑΕΟΗΟΛ/ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΡΕΙΝα είναι άοςμο, κατά προτίμθςθ οικολογικό ωσ προσ το προωκθτικό αζριο, 
ςε εφχρθςτθ ςυςκευαςία, θ οποία να πλθροί τισ προδιαγραωζσ τθσ Ε. Ε. Απαραίτθτθ θ αναγραωι επί τθσ 
ωιάλθσ οι οδθγίεσ χριςθσ και αςωάλειασ. Εγκεκριμζνο από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροωίμων 
τθσ Ελλάδασ. Σεςυςκευαςία 300ml. 

 38 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ διαςτάςεων 30 μζτρων για κάλυψθ τροωίμων αρίςτθσ ποιότθτασ 

 39 ΑΝΑΡΤΘΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑΡΤΘΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 
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ΑΝΤΙΚΟΛΛΘΤΙΚΟ 
ΧΑΤΙ 8 ΜΕΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΝΤΙΚΟΛΛΘΤΙΚΟ ΧΑΤΙ αρίςτθσ ποιότθτασ  διαςτάςεων 8 μζτρων ο κάκε ρολόσ, κατάλλθλοσ για ψιςιμο 
ωαγθτϊν 
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ΑΡΙΟΝΙΣΜΕΝΟ 
ΝΕΟ 4L 

ΤΕΜΑΧΙΟ Απιονιςμζνο νερό ςε πλαςτικό δοχείο χωρθτικότθτασ 4 λτ 

 42 ΑΡΛΩΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Απλϊςτρα ροφχων αλουμινίου 
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ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 
ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 
ΟΥΧΩΝ 
ΤΑΜΡΛΕΤΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ Αωαλατικό πλυντθρίου ροφχων ςε ςυςκευαςία με ταμπλζτεσ  

 44 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 
ΕΡΑΓΓ.ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤ

ΤΕΜΑΧΙΟ Αωαλατικό πλυντθρίου πιάτων ςε ςυςκευαςία 4 λίτρων. Κακαριςτικό για να απομακρφνει γριγορα άλατα, 
πουρί, ςκουριά και υπολείμματα ςαπουνιοφ που επικάκονται ςτισ μεταλλικζσ επιωάνειεσ, τισ αντιςτάςεισ 
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ΩΝ ΥΓΟ (4L) και τα τοιχϊματα των επαγγελματικϊν πλυντθρίων πιάτων και ποτθριϊν. Εμποδίηει τισ ωκορζσ από τθν 
ςυςςϊρευςθ αλάτων ςτο πλυντιριο και ςτισ ςωλθνϊςεισ. Κατάλλθλο μόνο για επαγγελματικά ανοξείδωτα 
πλυντιρια.Τα οργανικά ςυςτατικά του είναι βιοδιαςπϊμενα πάνω από 90%. 
Διακζςιμο ςε 4L (4,6kg) 

 45 ΓΚΑΗΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Γκαηάκι μικριωιάλθ 
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ΚΑΛΑΘΑΚΙ 
ΜΡΑΝΙΟΥ ΜΕ 
ΚΑΡΑΚΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΜΡΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΑΚΙ 

 47 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ 125gr ΤΕΜΑΧΙΟ Λευκαντικό ροφχων 

 

48 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 
ΟΥΧΩΝ 3L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Μαλακτικό ροφχων ςε ςυςκευαςία 3 λίτρων με άρωμα επιλογισΝα περιζχει ενεργά ςυςτατικά 
βιοδιαςπϊμενα ϊςτε να μθν επιβαρφνει το υδάτινο περιβάλλον. Να ςυςκευάηεται ςε ειδικά μελετθμζνεσ 
ςυςκευαςίεσ ϊςτε να είναι 100% ανακυκλϊςιμεσ και αςωαλείσ για το χριςτθ, να είναι ωιλικό με τθν 
επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μθν προκαλεί ερεκιςμοφσ, να προςωζρει απαλότθτα ςτα ροφχα. Σε 
ςυςκευαςία των 3lit 
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ΜΕΜΒΑΝΘ 100 
ΜΕΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ Μεμβράνθ επικάλυψθσ τροωίμων ςε ςυςκευαςία 100 μζτρων 

 
50 

ΜΡΑΤΑΙΕΣ 2Α 4 
ΤΕΜ 

ΤΕΜΑΧΙΟ Μπαταρίεσ 2Α και 3Α .Μπαταρίεσ μεγζκουσ ΑΑ και ΑΑΑ αλκαλικζσ 
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ΜΡΑΤΑΙΕΣ 3Α 4 
ΤΕΜ 

ΤΕΜΑΧΙΟ Μπαταρίεσ 2Α και 3Α .Μπαταρίεσ μεγζκουσ ΑΑ και ΑΑΑ αλκαλικζσ 

 52 ΡΙΓΚΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΙΓΚΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 53 ΣΙΔΕΟΡΑΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ   Σιδερόπανο 

 
54 ΣΙΔΕΩΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Σιδερϊςτρα 

 

 

55 
ΣΚΟΝΘ 
ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 70 
ΜΕΗ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Σκόνθ πλυντθρίου 70 μεηοφρεσ Απορρυπαντικό  πλυντθρίου  ροφχων  ευρείασ  κατανάλωςθσ  ςε  µορωι  
ςκόνθσ. Με  απόδοςθ  ςε  κερµοκραςία  πλφςθσ  από  40  βακµοφσ  Κελςίου  και  πιςτοποιθτικό ISO.  Τα  130  
γραµµάρια  κα  κακαρίηουν  άριςτα  5  kg  ακακάριςτα  ροφχα,  χωρίσ  να προκαλεί  ηθµιζσ  και  να  µθν  
µζνουν  κατάλοιπα  ςτα  ροφχα  και  τισ  ςυςκευζσ.  ∆εν πρζπει  να  βλάπτει  το  περιβάλλον  ,να µθν  
δθµιουργεί  αλλεργικζσ ι   δερµατικζσ  ι άλλεσ πακιςεισ ςτα παιδιά που χρθςιµοποιοφν τα ροφχα τα οποία 
ζχουν πλυκεί µε αυτό και  γενικά  να  µθν  αωινουν  υποψία  κινδφνου  γι  αυτά.  Θ  κατάλλθλθ 
τυποποιθµζνθ  ςυςκευαςία,  να  µθν  υπερβαίνει  το  βάροσ των  7  κιλϊν.  Εξωτερικά  τθσ ςυςκευαςίασ να 
είναι γραµµζνα, το βάροσ, τα ςτοιχεία του απορρυπαντικοφ, θ δοςολογία,  θ  προζλευςθ  και  ο  αρικµόσ  
εγκρίςεωσ  του  Γενικοφ  Χθµείου  του Κράτουσ. 

 
56 ΣΥΜΑ ΧΟΝΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Σφρμα χοντρό  Τυποποιθµζνο  κατάλλθλα  ςε πλαςτικι  ςακουλίτςα.  Εξωτερικά  τθσ  ςυςκευαςίασ  να  
αναγράωονται  τα χαρακτθριςτικά του και θ προζλευςθ.  

 

57 ΥΓΟ ΡΙΑΤΩΝ 4L ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΥΓΟ ΡΙΑΤΩΝ 4LIT Υγρό απορρυπαντικό κατάλλθλο για πλφςιμο πιάτων, ποτθριϊν, ςκευϊν, κατςαρόλεσ και 
μαχαιροπιρουνα ςτο χζρι.Θα πρζπει να είναι παχφρρευςτο, να διειςδφει γριγορα, και να διαλφει εφκολα τα 
λίπθ. Ρεριεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Να περιζχει 
ανιονικάεπιωανειοδραςτικάmin 16% , μθ ιονικά min 2%, NaOHmin 8%, pH υδατικοφ διαλφματοσ 1%, ειδικισ 
ςφνκεςθσ που να βοθκά ςτονκακαριςμό ρφπων κάκε μορωισ (τςάι, λίπθ, αίμα καωζσ, αυγά κ.λ.π.).Τα δε 
ςυςτατικά του ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα . Τυποποιθµζνο  ςε  κατάλλθλθ  ςυςκευαςία  
πλαςτικοφ  µπιτονιοφ,  βάρουσ  4  λίτρων . 

 58 ΥΓΟ ΡΛYΝΤΘΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤ. Υγρό απορρυπαντικό επαγγελματικϊν πλυντθρίου πιάτων για πιάτα και 
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ΡΙΑΤΩΝ 4L ποτιρια, ιδανικό για περιοχζσμε πολφ ςκλθρά νερά. Να διαλφεται εφκολα με ςφνκεςθ με διειςδυτικζσ 
ουςίεσ που να απομακρφνει και τουσ πιο επίμονουσ λεκζδεσ.Να μθν προκαλεί ωκορζσ ςτο πλυντιριο και ςτα 
ςκεφθ. Να υπάρχουν ςτθ ςυςκευαςία οδθγίεσ χριςεωσ. 
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ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜ.ΡΛΥΝΤΘ
ΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ 4L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜ.ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ 4L. Στεγνωτικό επαγγελματικϊν πλυντθρίου πιάτων για πιάτα 
και ποτιρια, ιδανικό για περιοχζσ με πολφ ςκλθρά νερά. Να μθν προκαλεί ωκορζσ ςτο πλυντιριο και ςτα 
ςκεφθ. Να υπάρχουν ςτθ ςυςκευαςία οδθγίεσ χριςεωσ. 
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ΦΑΑΣΙ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΙ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΑΣΙ πλαςτικό .Φαράςι πλαςτικό, με χεροφλι ορκοςτατικό. 
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ΦΙΛΤΟ 
ΑΡΟΟΦΘΤΘΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΙΛΤΟ ΑΡΟ/Α από υαλοβάμβακα 

 62 ΧΑΤΟΜΑΝΤΘΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΤΟΜΑΝΤΘΛΑ 100 ΤΕΜ 

 

63 
ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ 
100ΤΕΜ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ 100 ΓΑΜ .Χαρτοπετςζτεσ  αρίςτθσ  ποιότθτασ,  απαλζσ,  απορροωθτικζσ,  ανκεκτικζσ,  από 
λευκαςµζνοχθµικό πολτό 100% (με απόκλιςθ+/-10%). Σε κατάλλθλα τυποποιθµζνθ  πλαςτικι ςυςκευαςία 
των 70  ωφλλων,  λευκοφ  χρϊµατοσ,  ανά  πακζτο  διαςτάςεων  30χ30cm  βάρουσ 100 γραµµαρίων το 
ελάχιςτο. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράωονται όλα τα παραπάνω ςτοιχεία και θ προζλευςθ 
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ΡΟΤΘΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 
50ΤΕΜ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΟΤΘΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ςε ςυςκευαςία 50ΤΕΜ 
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ΡΟΤΘΙΑ ΧΑΤΙΝΑ 
50ΤΕΜ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΟΤΘΙΑ ΧΑΤΙΝΑ ςε ςυςκευαςία 50ΤΕΜ 
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ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 
20ΤΕΜ ΜΕΓΑΛΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ  ςε ςυςκευαςία 20ΤΕΜ ΜΕΓΑΛΑ 
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ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 20 
ΤΕΜ ΜΙΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ  ςε ςυςκευαςία  20 ΤΕΜ ΜΙΚΑ 
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ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΟΙΚ.ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚ.ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ 
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ΑΛΑΤΙ ΟΙΚ 
ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ 
ςυςκευαςία 2 
ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

Αωαλατικό πλυντθρίου πιάτων ςε ςυςκευαςία 2 ΚΙΛΩΝ.Κακαριςτικό για να απομακρφνει γριγορα άλατα, 
πουρί, ςκουριά και υπολείμματα ςαπουνιοφ που επικάκονται ςτισ μεταλλικζσ επιωάνειεσ, τισ αντιςτάςεισ 
και τα τοιχϊματα των οικιακϊν πλυντθρίων πιάτων και ποτθριϊν. Εμποδίηει τισ ωκορζσ από τθν 
ςυςςϊρευςθ αλάτων ςτο πλυντιριο και ςτισ ςωλθνϊςεισ. Κατάλλθλο μόνο για οικιακά ανοξείδωτα 
πλυντιρια.Τα οργανικά ςυςτατικά του είναι βιοδιαςπϊμενα πάνω από90%. 
Διακζςιμο ςε 2κ ςε μορωι χαπιϊν. 
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ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ 
ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ(L) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Γάντια  ΝΙΤΙΛΙΟΥ µιασ  χριςθσ  (ιατρικά  –  latex  )  Γάντια πλαςτικά από ειδικό τφπου latex υλικό, μίασ 
χριςθσ μεγάλθσ αντοχισ, κατάλλθλο για προωφλαξθ τθσ υγιεινισ και αςωάλειασ του χριςτθ τουσ. Σε 
ςυςκευαςία: Ρακζτο χάρτινο 100 ηεφγθ μεγζκουσ  M,L 

 

   

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ  
 
1.Γενικά ςτοιχεία 
 
Με τθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ προβλζπεται θ προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν κακαριςμοφ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων , που 
ςτεγάηονται οι Ραιδικοί Στακμοί του Ν.Ρ.Δ.Δ., τα ςχολεία ,  τα ΚΑΡΘ και οι Υπθρεςίεσ  του Δ Ρθνειοφ .  
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Για τα Χαρτικά είδθ, απορρυπαντικά & ςαποφνια, διάωορα είδθ ευπρεπιςμοφ και ςάκοι απορ/των οι διαγωνιηόμενοι οωείλουν επί ποινι αποκλειςμοφ να 
δθλϊνουν τθ χϊρα προζλευςθσ και τα εργοςτάςια καταςκευισ τουσ των προςωερομζνων ειδϊν κακϊσ και να υποβάλουν πιςτοποιθτικά ποιότθτασ (CE, ISO 9001, 
2000 ) του καταςκευαςτι, εωόςον υπάρχουν.  
Πλα τα προσ προμικεια είδθ των ανωτζρω ομάδων κα καλφπτουν τισ ακόλουκεσ προδιαγραωζσ: Θ παραγωγι, ςφνκεςθ και ςιμανςθ τουσ κα είναι ςφμωωνθ με 
τουσ νόμουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ και θ πϊλθςθ αυτοφ να επιτρζπεται χωρίσ κανζνα περιοριςμό ςε όλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. Θα ωζρουν ςιμανςθ CE και ετικζτεσ ςφμωωνα με τα απαιτοφμενα ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. Να είναι εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  
Πλα τα Χαρτικά είδθ, Απορρυπαντικά & ςαποφνια κα είναι πιςτοποιθμζνα κατά ΙSO 9001 (Σφςτθμα Διαςωάλιςθσ Ροιότθτασ). 
Για τα είδθ που ταξινομοφνται ωσ «καλλυντικά» ( δθλαδι αωρόλουτρα, ςαμπουάν, κρεμοςάπουνα) ειδικά κα πρζπει να ιςχφουν τα ακόλουκα : 1. ΟΔΘΓΙΑ 
76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΟΔ 93/35 /EEC και ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με τθν ΥΡ. ΑΡΟΦ. ΔΥΓ3(α)ΓΡ132979, Ρροςαρμογι τθσ 
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τισ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ ςτον τομζα των καλλυντικϊν (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005). 
Για τα απορρυπαντικά ειδικά κα πρζπει να είναι ςφμωωνα με τθν ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:  
1. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 648/2004 και Κανονιςμόσ (ΕΚ) 907/2006 ςχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίςτοιχα) και οι τροποποιιςεισ 
του.  
2. KYA 381/2005 «Οριςμόσ αρμόδιασ Εκνικισ Αρχισ και κακοριςμόσ μζτρων ελζγχου, τελϊν και κυρϊςεων για τθν εκτζλεςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 648/2004 του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006).  
3. Νομοκεςία ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ επικινδφνων ουςιϊν και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδθγία 1999/45/ΕΚ όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί και ιςχφουν). Θ οδθγία 1999/45/ΕΚ ζχει ενςωματωκεί ςτο ελλθνικό Δίκαιο με τθν Υπουργικι Απόωαςθ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002).  
4. K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπωσ τροποποιικθκε από τθν Υπουργικι Απόωαςθ 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί κακιζρωςθσ 
ςυςτιματοσ καταχϊρθςθσ, ςφμωωνα με το οποίο κάκε κακαριςτικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοωοριςει ςτθν ελλθνικι αγορά πρζπει να ωζρει αρικμό 
καταχϊρθςθσ του Μθτρϊου απορρυπαντικϊν και κακαριςτικϊν προϊόντων που τθρείται ςτθ Διεφκυνςθ Ρρϊτων Υλϊν και Βιομθχανικϊν Ρροϊόντων του ΓΧΚ.  
Ακόμθ για τα απορρυπαντικά να ιςχφουν τα παρακάτω:  
• Να ζχουν καλι ικανότθτα διαβροχισ και διείςδυςθσ. 
 • Να απομακρφνουν τθ ρφπανςθ από τισ επιωάνειεσ και να τθ διατθροφν ςε μορωι αιωριματοσ ι διαλφματοσ.  
• Να χρθςιμοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ αραιϊςεισ και κερμοκραςίεσ που προτείνονται από τον καταςκευαςτι.  
• Να μθν οξειδϊνουν ι διαβρϊνουν τον εξοπλιςμό.  
• Να μθν είναι τοξικά και να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτα μάτια και ςτο δζρμα.  
• Να μθ ρυπαίνουν το περιβάλλον.  
• Να μθν επιτρζπουν ςτο ςκλθρό νερό να ςχθματίηει αποκζςεισ αλάτων. • Να διαλφονται καλά και εφκολα ςτο νερό.  
• Να ξεπλζνονται εφκολα και να μθν αωινουν υπολείμματα.  
• Να μθν αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ και να μθν είναι επιβλαβι για τθν υγεία του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν.  
• Να είναι ςωραγιςμζνα και να ωζρουν ετικζτα αναγνϊριςθσ, να ωζρουν ετικζτα ςτα Ελλθνικά ι και ςτα Ελλθνικά όπου κα αναγράωονται θ ωράςθ «μακριά από 
παιδιά», το τθλζωωνο του Κζντρου Δθλθτθριάςεων και ο υπεφκυνοσ για τθ διάκεςθ του προϊόντοσ ςτθν αγορά.  
• Να ζχουν βιοδιαςπαςιμότθτα τουλάχιςτον 90%.  
• Το υλικό ςυςκευαςίασ των απορρυπαντικϊν –κακαριςτικϊν να είναι ωιλικό προσ το περιβάλλον και ανακυκλϊςιμο.  
• Αν το προϊόν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο, να ωζρει το ςφμβολο και τθν ζνδειξθ κινδφνου, τισ ωράςεισ κινδφνου και τισ οδθγίεσ αςωαλοφσ χριςθσ. 
• Στθν περίπτωςθ που ταξινομοφνται ι επιςθμαίνονται ωσ διαβρωτικά, να ζχουν πϊμα αςωαλείασ και ανάγλυωθ επιςιμανςθ κινδφνου.  
 

ΓΑΣΟΤΛΖ 11/04/2022 

 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ 

 

 

 

ΠΑΛΑΓΟΓΖΚΟΤ ΠΑΛΑΓΗΩΣΑ 
ΠΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ 

 

 

ΔΙΔΓΥΘΖΘΔ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ ΣΚΖΚΑΣΟ 

 
 
 

ΔΗΡΖΛΖ ΚΩΡΑΪΣΖ 
ΠΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ Γ/ΛΖ 
 
 
 
 
ΠΔΣΡΟΠΟΤΙΟΤ ΚΑΡΗΑ 
ΠΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 
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ΓΖΚΟ ΠΖΛΔΗΟΤ 
Γ/ΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
ΣΖΙ:2623360773 

 
 
 
 
ΦΟΡΔΑ : Γήκνο Πελεηνχ θαη Λ.Π. απηνχ 
Σίηινο πξνκήζεηαο :Σξφθηκα θαη Δίδε 

Θαζαξηφηεηαο  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  3348/11-04-2022 

ΑΡ.ΜΕΛ.:   4/22 
 

 
 
 

ΓΔΛΗΘΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ν 
Αληηθείκελν πξνκήζεηαο 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ (Δίδε 
Παληνπσιείνπ – Γαιαθηνθνκηθά θαη Σπξνθνκηθά – Δίδε Οπσξνπσιείνπ θαη Ιαραληθψλ – 
Δίδε Αξηνπσιείνπ θαη Εαραξνπιαζηηθήο – Δίδε Θξενπσιείνπ – Δίδε Θαηεςπγκέλσλ 
Ηρζχσλ) θαη εηδψλ θαζαξηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Πελεηνχ θαη ησλ ππαγφκελσλ ζε απηφ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ : α) ηνπ ΛΠ ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ ΘΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ, β) ΛΠΓΓ ΥΟΙΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ, γ) ΛΠΓΓ ΥΟΙΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΚΗΑ 
ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ, δ) ΛΠ ΠΟΙΗΣΗΚΟΤ ΑΘΙΖΣΗΚΟΤ & ΠΔΡ/ΛΣΟ ΓΖΚΟΤ ΠΖΛΔΗΟΤ. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζηελ παξνχζα κειέηε εηδψλ ζα γίλεηαη 
ηκεκαηηθά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο (1) πιήξνπο έηνπο, ή έσο εμαληιήζεσλ ησλ 
απνζεκάησλ . 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα ελδεηθηηθή δαπάλε αλέξρεηαη καδί κε ην ΦΠΑ, ζην πνζφ ησλ 
εβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα εμήληα ελλέα επξψ θαη νγδφληα έμη ιεπηά ( 
74.369,86 €) κε Φ.Π.Α. 24 % . 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν 
Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
α. Σνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» 

(ΦΔΘ Α΄114/08.06.2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
β. Σνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΘ 
Α΄147/08.08.2016 θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ ζηα ΦΔΘ Α΄200/24.10.2016 θαη ΦΔΘ 
Α΄206/03.11.2016). 

γ.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4782/2021(ΦΔΘ Α 36/9.3.2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη 
αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο 
πξνκεζεηψλ ζηνπο ην κείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 
 
δ.    Θάζε άιιεο ηζρχνπζαο δηάηαμεο 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν 
πκβαηηθά ηνηρεία 
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ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 
α. Ζ κειέηε. 
β. Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
γ. Ζ Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ (Σερληθή & Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά). 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν 
Υξφλνο παξάδνζεο 
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη  ηκεκαηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο πιήξνπο έηνπο ή έσο 
εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ . 
 
AΡΘΡΟ 5ν 
Πξνυπνινγηζκφο - Υξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο 
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ εβδνκήληα ηέζζεξηο 
ρηιηάδεο ηξηαθφζηα εμήληα ελλέα επξψ θαη νγδφληα έμη ιεπηά ( 74.369,86 
€)ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
Έρνπλ εγγξαθεί πηζηψζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ θαη ησλ 
ππαγφκελσλ ζε απηφλ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ. 
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ Ίδηα Έζνδα θαη πφξνπο απφ επξσπατθά 
πξνγξάκκαηα. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν 
Σξφπνο επηινγήο αλαδφρνπ 
Ο αλάδνρνο ζα επηιεγεί κεηά απφ ζχγθξηζε εγγξάθσλ πξνζθνξψλ γηα ην ζχλνιν ησλ 
πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. Γηα ηελ 
επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα ιεθζεί απφθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
Αλάδνρνο ζα αλαδεηρηεί ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πνπ παξέρεη ηα ερέγγπα επηηπρνχο 
πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη έρεη ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν 
Τπνγξαθή ζχκβαζεο 
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε εθηέιεζε 
ηεο πξνκήζεηαο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε ρξνληθή πξνζεζκία λα 
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε 
πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ν 
χκβαζε 
Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ 
ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : 

α) ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
β) πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο, 
γ) φλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε 

ζχκβαζε, 
δ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη απαξαίηεηε. 

Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ην Γήκν Πελεηνχ απφ ην Γήκαξρν ή ηνλ εμνπζηνδνηεζέληα 
εθπξφζσπφ ηνπ. 
Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη ή παξαηείλεηαη  κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν 
ή  νξίδεηαη απφ λφκν ή ηέινο  φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
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ΑΡΘΡΟ 9ν 
Θαιή εθηέιεζε 
Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα βεβαηψζεη ηελ θαιή 
θαηάζηαζε ησλ παξαιεθζέλησλ πιηθψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ν 
Σξφπνο πιεξσκήο 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε εμφθιεζε 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο. 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ εθθαζάξηζε 
ππεξεζία. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν 
Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 
Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ν 
Δπίιπζε δηαθνξψλ 
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ 
ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα επηιχνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 
 

 
ΓΑΣΟΤΛΖ 11.04.2022 
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ΠΔ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)- 
[ΥΠΟΦΡΕΩΤΙΚΟ] 

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Η ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ «www.promitheus.gov.gr». Σο 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 
eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 
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