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Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 

 για την Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 

2020 και  του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 »  με 
εκτιμώμενη αξία 59.592,64 Ευρώ &7.747,04 ΦΠΑ1 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Το παρόν υπόδειγμα δύναται να χρησιμοποιείται και για συμβάσεις προμηθειών εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 Ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ).  
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19PROC005810775 2019-11-06



 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Κεντρικής  Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α 49100 
Κέρκυρα 

Πόλη ΚΕΡΚΥΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 49100 

Τηλέφωνο +30 -2661034940 & 2661362126 

Φαξ +30 -2661034940 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  proniakerkyra@yahoo.gr 

promithion@corfu.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες2 proniakerkyra@yahoo.gr 

promithion@corfu.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  
http://www.corfu.gr/ΑνοικτήΔιαγ
ωνισμοί Έργων και Προμηθειών. 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 3  Δήμος Κέρκυρας  και ανήκει στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ4 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :http://www.corfu.gr/Ανοικτοί Διαγωνισμοί Έργων και 

Προμηθειών 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

                                                           
2
 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

3
 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

4
 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

5
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
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την προαναφερθείσα διεύθυνση: proniakerkyra@yahoo.gr ή άλλη διεύθυνση 

.promithion@corfu.gov.gr.[ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης6 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων 
Νήσων.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους κάτωθι  Κ.Α. με σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων  7 :  

1. Κ.Α. 10.6063.002 ποσού       864,45 
2. Κ.Α. 15.6063.002 ποσού    2.189,94 
3. Κ.Α. 20.6063.006 ποσού  13.139,64 
4. Κ.Α. 30.6063.002 ποσού     1.037,34 
5. Κ.Α. 35.6063.003 ποσού     1.152,60 
6. Κ.Α. 45.6063.007 ποσού        288,15 
7. Κ.Α. 70.02.6063.001 ποσού  461,04 
8. Κ.Α. 70.05.6063.002 ποσού  403,41 
 

 

Για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας :Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει 

τον κάτωθι  Κ.Α. με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019-

2020 του Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας   8 : Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 47.803,11 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την « προμήθεια 
τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας"  για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου 
Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 »...                

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV)  & στα κάτωθι τμήματα9: 

                            

                                       ΤΜΗΜΑΤΑ 

       ΜΕΡΙΚΟ       
ΣΥΝΟΛΟ 
    (χωρίς ΦΠΑ) 

                                                           
6
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

7
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
8
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
9
 Πρβλ άρθρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Σε περίπτωση που 
αποφασίσουν να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να αναφέρουν στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή σε 
Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της σύμβασης τους βασικούς λόγους της απόφασής τους 
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ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  
Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ¨  ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV: 15110000-2 Κρέας) 

 
 

3.424,38 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  
Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ¨ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΦΠΑ 
13% (CPV: 15220000-6 Κατεψυγμένα ψάρια ) 
 

 
 

2.710,62 
 

 

ΤΜΗΜΑ 3:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  
Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ¨ ΜΕ    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ    ΜΕΣΗΣ  ΤΙΜΗΣ  
(CPV:15411100-3 Φυτικά έλαια ) 
ΤΜΗΜΑ 3 : ΜΕ ΦΠΑ 13% 
 

 
 

4.251,06 

ΤΜΗΜΑ 4:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  
Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ¨ ΜΕ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΙΜΗ ΣΤΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ 
(CPV:15000000-8 Τρόφιμα ) 
ΤΜΗΜΑ 4 : ΜΕ ΦΠΑ 13% 

          
 

20.239,35 
 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ  5: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου   
Κέρκυρας"  ΜΕ   ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΙΜΗ   ΣΤΟ   ΕΜΠΟΡΙΟ 
(CPV:15811000-6 Προϊόντα άρτου)  ΜΕ ΦΠΑ 13%    

              
998,20 

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  
Προστασίας  και  παιδείας Δήμου  Κέρκυρας » ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΜΕΣΗΣ  
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13%  (CPV:15300000-1 Φρούτα , CPV: 0322000-9 
Λαχανικά ) 

 
4.152,03 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 7:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας 
Δήμου Κέρκυρας » ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
(CPV:15511600 Γάλα) 

 
23.817,00 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 59.592,64 

ΦΠΑ (13%) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 7.747,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 67.339,68 

 

Προσφορές υποβάλλονται για επτά (7)  διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ10[ 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως11:του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

                                                           
10

 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και 
πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
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 του ν. 4412/2016 (Α' 117) Συνοπτικός διαγωνισμός 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)12, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,13 

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

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

 του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών14 

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

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  

 Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήματος ,επείγοντα μέτρα του  
Ν.4046/2012 ,του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

                                                                                                                                                                                                
11

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

12
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

13
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

14
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 23, καταργείται με 

την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.  
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 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις –Καταργήσεις-Συγχωνεύσεις  Νομικών 
Προσώπων» 

 .Του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής  του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του 
άρθρου 1 «Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» που 
αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013. 

 Του Νόμου 2741/1999 «Ενιαίος φορέας Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του  
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (άρθρο 8). 

 Της με αριθμ οδηγίας 93/43/ΕΟΚ ,σύμφωνα με την οποία απαιτείται η  εφαρμογή γενικών  
κανόνων Υγιεινής των τροφίμων σε συνδυασμό με την εφαρμογή  συστήματος διαχείρισης 
ασφάλειας των τροφίμων  (HACCP-Hazard Analysis Critical Control Points) στην επιχείρηση και τον 
οδηγό 1 του ΕΦΕΤ.και του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 
(HACCP), με βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίμων και επιπλέον, της αναθεώρησης των διαδικασιών 
πιστοποίησης  

 Της Υ.Α./2016 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων τροφίμων και  
ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος». 

 Του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) «Έλεγχος, δειγματοληψίες-εργαστηριακές εξετάσεις». 

 Της αγορανομικής διάταξης 7/2009, όπως έχει τροποποιηθεί. 

 Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7)    «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» αναφορικά με τις συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.  

 Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποίηση Διατάξεων του 
π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις 
αναφορικά με τους συντελεστές παρακράτησης φόρου. 

 Το ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/2012 “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας     επιχειρήσεων  
τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις”, 

 Το νόμο υπ'αριθμ. 4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

 Τον υπ' αρίθμ. 854/2004 κανονισμό (ΕΚ), για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση 
των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο, 

 Τον υπ' αρίθμ. 852/2004 κανονισμό (ΕΚ), για την υγιεινή των τροφίμων 

 Τον ισχύοντα Κώδικα τροφίμων και ποτών και λοιπές αποφάσεις του Γενικού  Χημείου του 
Κράτους & των οδηγιών του ΕΦΕΤ.  

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

Επίσης :  

 Τις  εγγεγραμμένες πιστώσεις  στο δημοτικό  προϋπολογισμό  2019,  στους  κάτωθι Κ.Α. ως εξής : 
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 Κ.Α. 10.6063.002   ποσού   864,45 € με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους  της 
Δ/νσης Διοικητικών Οικ/κων Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομίας». 

 Κ.Α.15.6063.002ποσού  2.189,94 € με τίτλο«Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού».  

 Κ.Α 20.6063.006  ποσού  13.139,64 € με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους 
Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού». 

 Κ.Α. 30.6063.002 ποσού  1.037,34 € με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους 
Τεχνικών Υπηρεσιών και των αποκεντρωμένων Τμημάτων Παρελίων Παλαιοκαστριτών ». 

 Κ.Α. 35.6063.003 ποσού  1.152,60 € με τίτλο Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους της 
υπηρεσίας Πρασίνου ». 

 Κ.Α. 45.6063.007 ποσού  288,15 € με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους της 
υπηρεσίας Πρασίνου (Νεκροταφείου) ». 

 Κ.Α. 70.02.6063.001   ποσού 461,04 € με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους  της 
Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών ( υπηρετούντες παρκαδόροι στο δημοτικό χώρο υπαίθριας 
στάθμευσης  Κ. Πλατεία )». 

 Κ.Α.70.05.6063.002 ποσού 403,41 € με τίτλο«Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας(Χρημ. ΠΠ/ΥΠΕΣ) ». 

 Τις  εγγεγραμμένες πιστώσεις  του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Κέρκυρας ,ενώ το 
υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020 στους  κάτωθι Κ.Α. ως εξής : 
Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 47.803,11 € με τίτλο « Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Παιδικοί Σταθμοί-
ΚΔΑΠ ΜΕΑ-ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ για τον Διεθνή Διαγωνισμό Τροφίμων  

 Την με αριθμ .πρωτ. 6147/15-10-2019 μελέτη της Δ/ΝΣΗΣ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και  Αθλητισμού. 

 Τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων τετραμήνου 1/09/2019 ως 31/12/2019 του 
Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων   

 Τις με αριθμό Α.Α.Υ: 402/2019 ,  Α.Α.Υ: 403/2019 , Α.Α.Υ: 404 /2019 , Α.Α.Υ: 405/2019,  Α.Α.Υ: 
406/2019, Α.Α.Υ:407/2019, Α.Α.Υ:408 /2019, Α.Α.Υ:409/2019 ( ΑΔΑ: ΨΓΑΩ46ΜΓ2Α-ΖΗΥ),  
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης περί  έγκρισης πραγματοποίησης Δαπάνης και τη δέσμευση 
πίστωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων οικ. 
Έτους 2019 

 Την με αριθμ: 3-2/21-10-2019 (ΑΔΑ ΩΙΡΒ45ΜΓ2Α-ΙΙ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Κεντρικής  Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων  περί συγκρότησης των Επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών. 

 Την με αριθμ: 3-71/29-10-2019απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπών 
Παραλαβής Προμηθειών. 

 Τις με αριθμό Α.Α.Υ: 192-18/10/2019 του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" 

 Την με αριθμ: 19-02/18/10/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
"Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων., 
οδός  Λ.Αλεξάνδρας 6Α, την ……………, ώρα ……….. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & 
έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή ..../....../........και ώρα ..........15 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, (2) ΔΎΟ τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 16. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 
Τύπο:  

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα. 

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

Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.corfu.gr https://www.corfu.gr/web/guest/home  στην διαδρομή : HTTPS:// 

WWW.CORFU.GR/WEB/GUEST/CORFU/DIAKIRIXIS  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους17 β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
15

 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 

16
 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 

17
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης18  είναι τα ακόλουθα: 

  

 η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα19 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Γενική και ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΤΕΥΔ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 
ιστοσελίδας https://www.corfu.gr/web/guest/home.. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο 6(έξι) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

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

                                                           
18

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

19
 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών20. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)21.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 22. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.

23 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα24. 

2.1.5 Εγγυήσεις25 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/ 2016 (Α'13)» που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

                                                           
20

 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
21

 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

22
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 

23
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43 

του ν. 4605/2019. 
24

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
25

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού26, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.27 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή28 για την υποβολή προσφοράς29.  3. Στις 
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.30  

 

 

 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής31 

Δεν απαιτείται  

2.2.2.1. 

Δεν αφορά 

                                                           
26    Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
27

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

28
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

29
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

30
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

31 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
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2.2.2.2.  

Δεν αφορά  

2.2.2.3.  

Δεν αφορά 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού32 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους33 : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

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

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

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

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

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

                                                           
32

 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
33

 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από 
την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.  
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους34. ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 35 

2.2.3.3.36
 Δεν αφορά 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται37 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

                                                           
34

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

35
       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

36
 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 

37
 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας38, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις 
που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

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

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

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του  

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

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

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.439 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

                                                           
38

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  

39
 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 40 

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

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 
με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος41. 

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

[Κριτήρια Επιλογής]42  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας43 

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό44  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια45  

                                                           
40

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017. 
41

  Άρθρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
42

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

43
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

44
 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 

45
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με 
το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να 
είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα 
επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από 
τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 
αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η 
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την 

τελευταία τριετία (2018, 2017, 2016)μεγαλύτερο από 60.000 €) 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα46 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  
απαιτείται47  

 κωδικός έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας,  
 Άδεια Λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος  
  για τα είδη σε θερμοκρασία ψύξης και κατάψυξης, αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα & με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας . 48 

 για τα Είδη Αρτοποιείου & Είδη Οπωροπωλείου θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον νόμο 
αυτοκίνητα, 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης49  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων & Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)50 
και 

                                                                                                                                                                                                
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγματα. 

46
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα 
από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις 
συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν 
(χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, 
ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς 
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις 
πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγματα. 

47
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 

48 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

49
 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

50
 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
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β)  πιστοποιητικό ISO 22000. 51   

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς52. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ53 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ).Η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν 
από τμήμα σε τμήμα,  να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια 
επιλογής.  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών54 

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

                                                                                                                                                                                                
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016.  

51
 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον 
αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

 Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης 
άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου 
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016 

52
 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
53

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

54
  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 
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2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.55 

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα56 57 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201658.Στην περίπτωση που προσφέρων 
οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση 
(παράγραφοι 2.2.5- 2.2.6)59.Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.460.Οι οικονομικοί 
φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο 
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η 
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (παρ ΙΙΙ)του άρθρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν61.Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών62. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

                                                           
55

 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
56

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

57
         Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-

Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
58

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
59

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
60

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 

61
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

62
  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά63: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του64 Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω 
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων65 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

                                                           
63

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
64

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 
4605/2019. 

65
  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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(3) μήνες πριν από την υποβολή του66 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού67 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.68 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

                                                           
66 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
67

  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
68

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,69 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Ισολογισμό των ετών 2016-2017-2018 υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο 
Εκπρόσωπο.70 . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.71 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

 κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας,  

 η Άδεια Λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος  

 άδειες αυτοκινήτων 72 

 Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς  

 προσκομίζουν πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων & Κρισίμων Σημείων 
Ελέγχου (HACCP)  

 πιστοποιητικό ISO 22000 πιστοποίησης ποιότητας.73 

 Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του 74.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.Για την απόδειξη της 
νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

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

                                                           
69

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

70
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

71
 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής 

του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
72

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

73
 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

74
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση 

αδ’ του ν. 4605/2019.  
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους75 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε 
η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

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

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

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.76 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης77  

Κριτήριο ανάθεσης78 της Σύμβασης79 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

           Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:  

α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ 
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας / Γενική Δ/νση Ανάπτυξης / Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης & 

                                                           
75

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
76

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 

77
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
78

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

79
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
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Εμπορίου / Τμήμα Εμπορίου και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, για τα 
εξής είδη: κρεοπωλείου, ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά ήτοι φρούτα & λαχανικά των ακόλουθων τμημάτων 
της μελέτης:  

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ( κατεψυγμένα ψάρια)  

ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (φυτικά έλαια), και  
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.  
 
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς) για τα υπόλοιπα είδη με 
ελεύθερη τιμή στο εμπόριο,  είδη παντοπωλείου και αρτοποιείου των ακόλουθων τμημάτων της μελέτης :   

ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 και διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης, ενώ δεν γίνονται δεκτές 
προσφορές για μέρος ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 80 ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα.ΙΙ της Διακήρυξης για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά  τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής81. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε  με 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων  (Ταχυδρομική διεύθυνση.Λεωφ.Αλεξάνδρας 6α ),  οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι 
την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας.  Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
 Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι 
αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως . 
 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται εις διπλούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

                                                           
80

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
81

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 

19PROC005810775 2019-11-06



 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ………….. 

για την προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 

2020 και  του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 ». 

με αναθέτουσα αρχή -Δήμο Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων . 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..i 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
του άρθρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που 
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

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

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 

η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν82:α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 
4 του άρθρου 79 του ν. 4412/201683, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
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 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
83

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

19PROC005810775 2019-11-06



 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα.ΙΙΙ ).Συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια 
κριτήρια επιλογής.  

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

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  ΙV 
Φύλλα Συμόρφωσης, της Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα84 85.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν86. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής87  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα VΙ -Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης.  

α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ 
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας / Γενική Δ/νση Ανάπτυξης / Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης & 
Εμπορίου / Τμήμα Εμπορίου και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, για τα 
εξής είδη: κρεοπωλείου, ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά ήτοι φρούτα & λαχανικά των ακόλουθων τμημάτων 
της μελέτης:  

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ( κατεψυγμένα ψάρια)  

ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (φυτικά έλαια), και  
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.  
 
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς) για τα υπόλοιπα είδη με 
ελεύθερη τιμής το εμπόριο: είδη παντοπωλείου και αρτοποιείου των ακόλουθων τμημάτων της μελέτης :  

ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και 

για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών τευχών του διαγωνισμού. Γίνονται δεκτές 
διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης, ενώ δεν γίνονται δεκτές προσφορές 
για μέρος ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  
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 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

86
 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 

87
 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
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Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε επτά διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης88.Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 

 Οι προσφερόμενες τιμές για τα : 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

 Οι προσφερόμενες τιμές  για τα : 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ( κατεψυγμένα ψάρια)  

ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (φυτικά έλαια), και  
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.  
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας / Γενική Δ/νση Ανάπτυξης / Δ/νση Δια Βίου Μάθησης 
Απασχόλησης & Εμπορίου / Τμήμα Εμπορίου  σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στο άρθρο.2.3.1 της 
παρούσας . 

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου  
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή 
αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :  
1. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι 
δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  
2. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή 
αποθήκευση της προμήθειας.  
3. Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της 
προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο 
διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες 
μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και 

 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή89  Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η πληρωμή του αναδόχου για τον δήμο θα γίνει από το ταμείο του ΔΉΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΚΈΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΊΩΝ ΝΉΣΩΝ, μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, τμηματικά και σε σχέση με την 
επιχορήγηση του αρμόδιου υπουργείου με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους 
του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής.  

Για το νομικό ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας η πληρωμή θα 
γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Οργανισμού . 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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Βεβαίωση του αρμόδιου προς παραλαβή υπάλληλου που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ αντίστοιχα για 
την παραλαβή της προμήθειας, μαζί με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής, Τιμολόγιο του 
προμηθευτή, Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η δαπάνη θα βαρύνει την κάθε φορά εγκεκριμένη πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ. 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική τμηματική παραλαβή των υλικών με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως 
ισχύουν. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7), η 
προθεσμία πληρωμής ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από 
τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών90   

               Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα   
12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι91. 

                                                           
90

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών92 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο 
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,93  

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

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

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 
την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς 
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού94 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 
και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 
φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

                                                           
94

  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
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αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των 
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων.9596.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή97 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές98.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης99 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών 100 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης101 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών102.Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο 
οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές103 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
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  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019 
96

     Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται 
μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)    

97
 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

98
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

99
 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 

100
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    

101
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 

102
  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
103

  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.104 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του105. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω106 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά107, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον 
η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής108: 

]α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 127, 

                                                           
104

  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ 
του ν. 4605/2019. 

105
 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 

106
  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

107
  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

108
     Άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την 

παρ.13γ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 
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β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες109 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την 
ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

 

 3.4 Ενστάσεις 110
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης . Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τ ων 
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής111. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης  της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και 
με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά  της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 
ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται112. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή. Η 
προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από 
την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.  

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

                                                           
109

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017 και από την παρ.20 
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

110
    Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 

111
 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

112
 άρθρο 19 Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') 
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οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, ) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 113 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.114] 

1. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας μελέτης, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων 

                                                           
113

 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
114

 Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι 
συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. Οι κοινωνικές παράμετροι 
αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που 
προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και δ) την προαγωγή της 
ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 
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και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις επί 
μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.  

2. Απαραίτητο είναι το πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων & Κρισίμων 
Σημείων Ελέγχου (HACCP) και ISO 22000 των προμηθευτών, των ενδιάμεσων μεσολαβητών εάν υπάρχουν, 
των εργοστασίων παραγωγής και συσκευασίας όπου απαιτείται.  
3. Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά 
είναι:  

 Η ονομασία πώλησης.  

 Ο κατάλογος των συστατικών.  

 Η καθαρή ποσότητα για τα προ συσκευασμένα τρόφιμα.  

 Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι ευαλλοίωτα 
από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.  

 Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης, χρήσης.  

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.  

 Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε 
πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.  

 Η ημερομηνία λήξης. 

4. Μεταφορά ειδών  
o Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την    
      μεταφορά των προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης, που θα γίνεται μετά από συνεννόηση με 
την Υπηρεσία. 
Η μεταφορά των ειδών στον τόπο παράδοσης θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά  μέσα του 
προμηθευτή . 
Η μεταφορά για τα είδη σε θερμοκρασία ψύξης και κατάψυξης θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα 
οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία 
μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με 
τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις.  
Η μεταφορά των ειδών του Τμήματος 1 – Ειδών κρεοπωλείου θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες 
και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
o Η μεταφορά των ειδών του Τμήματος 5 – Είδη Αρτοποιείου θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από 

τον νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 
o Η μεταφορά των ειδών του Τμήματος 6 – Είδη Οπωροπωλείου θα γίνεται με οχήματα που 

πληρούν τις προδιαγραφές και σε συσκευασίες κατάλληλες, ανά είδος, ώστε να αποτρέπεται η 
αλλοίωσή τους κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. 

5. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να δώσει προσφορά για την συγκεκριμένη συσκευασία (τεμάχιο) 
η οποία περιγράφεται στον προϋπολογισμό, εάν η προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
6. Απαραίτητες για το τμήμα ειδών κρεοπωλείου είναι ο κωδικός έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η 
Άδεια Λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος και η πιστοποίηση 
ποιότητας ISO 22000. 
7. Η προμήθεια των τροφίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής 
Προστασίας  & Παιδείας και του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο και το ΝΠΔΔ και ο ανάδοχος θα πληρωθεί 
σύμφωνα με τις ποσότητες που θα του ζητηθούν. 

8. Ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, 
μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής 
βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά 
την συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο 
Δήμος.  
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Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται 
κατά την διάρκεια των εργασιών συσκευασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης των ειδών 

στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής. 
115]

 

4.4 Υπεργολαβία                                                                                                                                                         

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.116. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.4.4. Δεν αφορά  117 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 118 119 

                                                           
115

 Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι 
συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. Οι κοινωνικές παράμετροι 
αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που 
προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και δ) την προαγωγή της 
ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 

116
 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

117
 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση 
προμήθειας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης 
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν 
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή 
του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.  

118
 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 

119
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης120  

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

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

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

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

 

 

                                                                                                                                                                                                
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

120
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση των ειδών 
και με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

Η πληρωμή του προμηθευτή για τον Δήμο θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων ,μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, τμηματικά και σε σχέση με την 
επιχορήγηση του αρμόδιου Υπουργείου με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους 
του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής.  

Για το νομικό ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας η πληρωμή θα 
γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Οργανισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

Βεβαίωση του αρμόδιου προς παραλαβή υπάλληλου που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ αντίστοιχα για 
την παραλαβή της προμήθειας, μαζί με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής, Τιμολόγιο του 
προμηθευτή, Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η δαπάνη θα βαρύνει την κάθε φορά εγκεκριμένη πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ. 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική τμηματική παραλαβή των υλικών με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 

3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως 
ισχύουν. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7), η 
προθεσμία πληρωμής ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από 
τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται121  β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

                                                           
121

  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
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Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016122 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 
τεύχος Β').)  

 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος123  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά   μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο .2.4.7(Λόγοι απόρριψης προσφορών )της παρούσας [η παράγραφος αυτή 
συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης και 
παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του Παραρτήματος V & VI  αυτής] 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο124 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.Το 
παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

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

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

                                                           
122

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα  για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

123
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

124
 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων125   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 
1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016126. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό 
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

                                                           
125

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
126

   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τρόφιμα στον Δήμο και στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός 

Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας προς 

τον Ανάδοχο.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την 
λήψη έγγραφης παραγγελίας στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες και τα είδη καθώς και 
ο τόπος παράδοσης τους, από αρμόδιο υπάλληλο ,σε συνεργασία με την αποθήκη του Δήμου  

Για το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» η παράδοση των 
τροφίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του, η οποία θα ορίζεται από το ΝΠΔΔ ως η 
καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών των δομών του, και η παράδοση θα γίνετε 
μια φορά την εβδομάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στους χώρους των δομών σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

     Α΄ Βρεφικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση 4ο χιλ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ    (ΤΣΑΡΟΥ) 

Βρεφικός  Σταθμός Κέρκυρας «Τα Μαρμελίνια» Δ/νση: Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 75 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: Ν. ΖΑΜΠΕΛΗ 3 

Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΕΥΑΓ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 27 

Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 

Ε΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΑΒΒΑΔΑ 24 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κορισσίων Δ/νση: ΠΕΡΙΒΟΛΙ  

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελιτειέων Δ/νση: ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εσπερίων Δ/νση: ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΜΕΛΙΚΙΑ 

Α΄ Δημοτικός Βρεφικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΡΙΓΓΛΑΔΕΣ 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχιλλείων Δ/νση : ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΙ 

Παιδικός Σταθμός Θιναλίων Δ/νση : ΣΦΑΚΕΡΑ 

Κ.Η.Φ.Η.  Εσπερίων Δ/νση : ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ 

       ΚΑΠΗ Κερκυραίων Δ/νση : Ακαδημίας 3 

       ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ  Δ/νση : ΣΙΝΙΕΣ 

       ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ  Δ/νση : ΜΑΡΜΑΡΟ 

       ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  Δ/νση : 2η ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5  

  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της 
μελέτης ανά Δομή (π.χ. Παιδικοί Σταθμοί ,ΚΗΦΗ )  και αν γίνει οποιαδήποτε υπέρβαση της ποσότητας ανά 
δομή αυτή δεν θα πρέπει να εκτελεστεί ακόμα και αν οι αυξομειώσεις αυτές δεν προκαλούν υπέρβαση 
του συνολικού συμβατικού αντικειμένου. 
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Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια συνοδευόμενα με όσα 
προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με 
την προσφορά του.  

Ο χρόνος της συνολικής παράδοσης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ 
και μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή και στην παράταση της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των τροφίμων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό. 

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

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό. 

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16127  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 
έλεγχος των υλικών γίνεται με επιτόπιο έλεγχο 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτά που προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν και 
προτιμήθηκαν από το Δήμο, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και τιμή, που αποφασίσθηκε με την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και τη συναφθείσα σύμβαση. 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει την προμήθεια , 

                                                           
127

 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με 
τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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β) να παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

γ) να απορρίψει τα είδη. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 
Δήμου και του ΝΠΔΔ αντίστοιχα, κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, με την 
έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από την παράδοση της προμήθειας τηρουμένων των 
διαδικασιών που  προβλέπονται από τις διατάξεις του σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 
4412/16. Κατά την παράδοση και παραλαβή των ειδών θα παρευρίσκεται και υπάλληλος ο οποίος έχει 
οριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων . Σε περίπτωση 
που ο αρμόδιος υπάλληλος αμφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή 
περισσοτέρων ειδών εκ των παραδιδομένων από τον προμηθευτή ή αν διαπιστώνει ότι ένα ή περισσότερα 
είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις τεχνικές  
προδιαγραφές, τότε ενημερώνεται η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής η οποία έχει το αποκλειστικό και 
αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη. Αν η  Επιτροπή Παραλαβής  αποφασίσει 
δύο (2) φορές να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη από τον προμηθευτή, δύναται να κηρυχθεί ο 
προμηθευτής έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.  

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

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

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

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται με την παράδοση τους  και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται με την παραλαβή του τιμολογίου πώλησης  

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

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
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ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.128 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

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

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας129  

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής130  

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

 

Εγκρίθηκε με την Αριθμ   3-5/21-10-2019  (ΑΔΑ:6ΥΗ346ΜΓ2Α-Σ1Β) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                                                 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

                                        

 

                                                           
128

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 
η οποία δεν έχει καταργηθεί. 

129
 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 

130
 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ 

Εξαιτίας της διάσπασης του Δήμου Κέρκυρας σε τρείς νέους Δήμους , δεν κατέστη δυνατή η  
ολοκλήρωση  της διενέργειας  του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Δήμου και του Ν.Π. "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" έτους 2019 και επειδή : 

α)  υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία του Νομικού Προσώπου με τα παρεχόμενα γεύματα 
στους εποπτευόμενους ,  από αυτό ,  Παιδικούς Σταθμούς . 
β) υπάρχει υποχρέωση παροχής γάλακτος στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου 

είναι απολύτως αναγκαία η προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για την κάλυψη των 
άμεσων αναγκών αυτών. 
Έχοντας υπόψη : 
Α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  
Β)  Ότι το ποσό της δαπάνης της μελέτης του προτεινόμενου συνοπτικού διαγωνισμού ανέρχεται 
σε  59.592,64 ευρώ ( χωρίς το ΦΠΑ ). 
Γ) Τον υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό τετραμήνου από 1-9-2019 έως 31-12-2019 του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την « 
προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας"  για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του 
Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 ». 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από 
την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την « προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου 
"Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019  με συνέχεια στο 
έτος 2020 και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019  » και συγκεκριμένα 
για τα ακόλουθα είδη: κρεοπωλείου , παντοπωλείου, οπωροπωλείου και αρτοποιείου. 

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε 7 διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 
O προϋπολογισμός αναλύεται σε: 
Προϋπολογισμός τμήματος 1 :    3.869,55     
Προϋπολογισμός τμήματος 2 :    3.063,00                     
Προϋπολογισμός τμήματος 3 :    4.803,70                   
Προϋπολογισμός τμήματος 4 :  22.870,47      
Προϋπολογισμός τμήματος 5 :     1.127,97                   
Προϋπολογισμός τμήματος 6 :    4.691,79        
Προϋπολογισμός τμήματος 7 :  26.913,21        

19PROC005810775 2019-11-06



 

 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι: 67.339,68 Ευρώ (εξήντα επτά χιλιάδες  τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ 
και εξήντα  οκτώ  λεπτά) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%  και  βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς: 
 
 Για το Δήμο Κέρκυρας    
 

 Κ.Α. 10.6063.002 ποσού       864,45 

 Κ.Α. 15.6063.002 ποσού    2.189,94 

 Κ.Α. 20.6063.006 ποσού  13.139,64 

 Κ.Α. 30.6063.002 ποσού     1.037,34 

 Κ.Α. 35.6063.003 ποσού     1.152,60 

 Κ.Α. 45.6063.007 ποσού        288,15 

 Κ.Α. 70.02.6063.001 ποσού  461,04 

 Κ.Α. 70.05.6063.002 ποσού  403,41 
 

Για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας 

1. Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 47.803,11  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο   Νομοθεσία που διέπει την προμήθεια 

Έχοντας υπ’ όψη: 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,      Προμηθειών και Υπηρεσιών-
Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και       

     2014/25/ΕΕ). 

3. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 
του Ν. 4412/2016.Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα   Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

4. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και 
ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του 
Ν.4412/16 

5. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7)    «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών 

6. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις αναφορικά 
με τους συντελεστές παρακράτησης φόρου. 
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8. Το ΦΕΚ 2718 / τ.Β΄/2012 “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας  επιχειρήσεων  τροφίμων και 
ποτών και άλλες διατάξεις”, 

9. Το νόμο υπ'αριθμ. 4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 ‘Νέο θεσμικό  πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

10. Τον υπ' αρίθμ. 854/2004 κανονισμό (ΕΚ), για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων  για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης  που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, 

11. Τον υπ' αρίθμ. 852/2004 κανονισμό (ΕΚ), για την υγιεινή των τροφίμων 

12. Τον ισχύοντα Κώδικα τροφίμων και ποτών και λοιπές αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους & 
των οδηγιών του ΕΦΕΤ.  

Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες 
Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης.   

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, 

2. Τεχνική Έκθεση, 

3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας, 

4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:  

α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ 
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας / Γενική Δ/νση Ανάπτυξης / Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης & 
Εμπορίου / Τμήμα Εμπορίου και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, για τα 
εξής είδη: κρεοπωλείου, ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά ήτοι φρούτα & λαχανικά των ακόλουθων τμημάτων 
της μελέτης:  

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ( κατεψυγμένα ψάρια)  

ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (φυτικά έλαια), και  
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.  
 
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς) για τα υπόλοιπα είδη με 
ελεύθερη τιμής το εμπόριο: είδη παντοπωλείου και αρτοποιείου των ακόλουθων τμημάτων της μελέτης :  

ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και 
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 « προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019  με συνέχεια στο έτος 2020 και του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019  », για τις προσφορές που πληρούν τους 
όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και 
λοιπών τευχών του διαγωνισμού. Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ 
της πράξης, ενώ δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Η εν λόγω προμήθεια 
κατατάσσεται σε επτά διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο    Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης – Σύμβαση 

H κατακύρωση θα γίνει στο συμμετέχοντα/οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και 
τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, σε σχέση με το κριτήριο κατακύρωσης του κάθε τμήματος. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

•Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

Σύμφωνα με το ν. 4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος  
 
Η σύμβαση  θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και μέχρι τέσσερεις (4) μήνες.  

 
Άρθρο 7ο    Σταθερότητα τιμών  

Οι προσφερόμενες τιμές για τα : 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ  

7 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Οι προσφερόμενες τιμές  για τα : 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ( κατεψυγμένα ψάρια)  

ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (φυτικά έλαια), και  
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.  
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας / Γενική Δ/νση Ανάπτυξης / Δ/νση Δια Βίου Μάθησης 
Απασχόλησης & Εμπορίου / Τμήμα Εμπορίου .  

 
Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου  
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή 
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αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :  
1. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι 
δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  
2. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή 
αποθήκευση της προμήθειας.  
3. Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της 
προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο 
διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες 
μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 

1. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας μελέτης, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων 
και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις επί 
μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.  

2. Απαραίτητο είναι το πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων & Κρισίμων 
Σημείων Ελέγχου (HACCP) και ISO 22000 των προμηθευτών, των ενδιάμεσων μεσολαβητών εάν υπάρχουν, 
των εργοστασίων παραγωγής και συσκευασίας όπου απαιτείται.  
3. Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά 
είναι:  

 Η ονομασία πώλησης.  

 Ο κατάλογος των συστατικών.  

 Η καθαρή ποσότητα για τα προ συσκευασμένα τρόφιμα.  

 Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι ευαλλοίωτα 
από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.  

 Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης, χρήσης.  

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.  

 Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε 
πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.  

 Η ημερομηνία λήξης. 

4. Μεταφορά ειδών  
o Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την    
      μεταφορά των προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης, που θα γίνεται μετά από συνεννόηση με 
την Υπηρεσία. 
Η μεταφορά των ειδών στον τόπο παράδοσης θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά  μέσα του 
προμηθευτή . 
Η μεταφορά για τα είδη σε θερμοκρασία ψύξης και κατάψυξης θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα 
οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία 
μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με 
τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις.  
Η μεταφορά των ειδών του Τμήματος 1 – Ειδών κρεοπωλείου θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες 
και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
o Η μεταφορά των ειδών του Τμήματος 5 – Είδη Αρτοποιείου θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από 

τον νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 
o Η μεταφορά των ειδών του Τμήματος 6 – Είδη Οπωροπωλείου θα γίνεται με οχήματα που 

πληρούν τις προδιαγραφές και σε συσκευασίες κατάλληλες, ανά είδος, ώστε να αποτρέπεται η 
αλλοίωσή τους κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. 

5. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να δώσει προσφορά για την συγκεκριμένη συσκευασία (τεμάχιο) 
η οποία περιγράφεται στον προϋπολογισμό, εάν η προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις απορρίπτεται 
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ως απαράδεκτη. 
6. Απαραίτητες για το τμήμα ειδών κρεοπωλείου είναι ο κωδικός έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η 
Άδεια Λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος και η πιστοποίηση 
ποιότητας ISO 22000. 
7. Η προμήθεια των τροφίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής 
Προστασίας  & Παιδείας και του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο και το ΝΠΔΔ και ο ανάδοχος θα πληρωθεί 
σύμφωνα με τις ποσότητες που θα του ζητηθούν. 

8. Ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, 
μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής 
βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά 
την συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο 
Δήμος.  

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται 
κατά την διάρκεια των εργασιών συσκευασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης των ειδών 
στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής.  

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την 
εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος και το ΝΠΔΔ αντίστοιχα, καθώς και το 
απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των 
παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο   Χρόνος  και τόπος παράδοσης ειδών ( συμπληρωματικά και με τα αναφερόμενα στο 
αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού) 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τρόφιμα στον Δήμο και στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας προς τον Ανάδοχο.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την 
λήψη έγγραφης παραγγελίας στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες και τα είδη καθώς και 
ο τόπος παράδοσης τους, από αρμόδιο υπάλληλο ,σε συνεργασία με την αποθήκη του Δήμου  

Για το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» η παράδοση των 
τροφίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του, η οποία θα ορίζεται από το ΝΠΔΔ ως η 
καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών των δομών του, και η παράδοση θα γίνετε 
μια φορά την εβδομάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στους χώρους των δομών σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

     Α΄ Βρεφικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση 4ο χιλ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ    (ΤΣΑΡΟΥ) 

Βρεφικός  Σταθμός Κέρκυρας «Τα Μαρμελίνια» Δ/νση: Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 75 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: Ν. ΖΑΜΠΕΛΗ 3 

Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΕΥΑΓ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 27 

Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 

Ε΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κέρκυρας Δ/νση: ΚΑΒΒΑΔΑ 24 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 

Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων Δ/νση:  ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κορισσίων Δ/νση: ΠΕΡΙΒΟΛΙ  

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελιτειέων Δ/νση: ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
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Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εσπερίων Δ/νση: ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΜΕΛΙΚΙΑ 

Α΄ Δημοτικός Βρεφικός Σταθμός Λευκίμμης Δ/νση: ΡΙΓΓΛΑΔΕΣ 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχιλλείων Δ/νση : ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΙ 

Παιδικός Σταθμός Θιναλίων Δ/νση : ΣΦΑΚΕΡΑ 

Κ.Η.Φ.Η.  Εσπερίων Δ/νση : ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ 

       ΚΑΠΗ Κερκυραίων Δ/νση : Ακαδημίας 3 

       ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ  Δ/νση : ΣΙΝΙΕΣ 

       ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ  Δ/νση : ΜΑΡΜΑΡΟ 

       ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ  Δ/νση : 2η ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5  

  

Ο ανάδοχος-προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις ποσότητες που αναφέρονται στον 
προϋπολογισμό της μελέτης ανά Δομή (π.χ. Παιδικοί Σταθμοί ,ΚΗΦΗ )  και αν γίνει οποιαδήποτε 
υπέρβαση της ποσότητας ανά δομή αυτή δεν θα πρέπει να εκτελεστεί ακόμα και αν οι αυξομειώσεις 
αυτές δεν προκαλούν υπέρβαση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια συνοδευόμενα με όσα 
προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με 
την προσφορά του.  

Ο χρόνος της συνολικής παράδοσης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΣ 
και μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή και στην παράταση της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των τροφίμων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 10ο   Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας  

1. Αν τα είδη της προμήθειας φορτωθούν- παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, 

19PROC005810775 2019-11-06



 

κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16 

 

Άρθρο 11ο  Παραλαβή ειδών ( συμπληρωματικά και με τα αναφερόμενα σχετικά άρθρο 34 της 
Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού) 

Η παρακολούθηση και η παραλαβή της συγκεκριμένης σύμβασης προμήθειας θα γίνεται σύμφωνα  με 
τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν.4412/16  από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, όπως αυτή έχει 
οριστεί. 

Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτά που προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν και 
προτιμήθηκαν από το Δήμο, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και τιμή, που αποφασίσθηκε με την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και τη συναφθείσα σύμβαση. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει την προμήθεια , 

β) να παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

γ) να απορρίψει τα είδη. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, η επιτροπή παραλαβής 
παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το 
είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων  208, 209  
και 213 του Ν.4412/16. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 
Δήμου και του ΝΠΔΔ αντίστοιχα, κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, με την 
έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από την παράδοση της προμήθειας τηρουμένων των 
διαδικασιών που  προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Κατά την παράδοση και παραλαβή 
των ειδών θα παρευρίσκεται και υπάλληλος ο οποίος έχει οριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων . Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος αμφιβάλλει για την 
ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών εκ των παραδιδομένων από τον 
προμηθευτή ή αν διαπιστώνει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις τεχνικές  προδιαγραφές, τότε ενημερώνεται η αρμόδια 
Επιτροπή παραλαβής η οποία έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει το 
είδος ή τα είδη. Αν η  Επιτροπή Παραλαβής  αποφασίσει δύο (2) φορές να μην παραλάβει το είδος ή τα 
είδη από τον προμηθευτή, δύναται να κηρυχθεί ο προμηθευτής έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.  

Άρθρο 12ο    Πλημμελής εκτέλεση προμήθειας  
 
Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος ή το ΝΠΔΔ δεν εκπληρώνουν τους όρους της διακήρυξης ή 
εμφανίζουν ελαττώματα στη συσκευασία ή ποιοτικές αλλοιώσεις στα τρόφιμα, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να αντικαταστήσει αυτά μετά από υπόδειξη των μελών της Επιτροπής και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και του όρους της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  Έκπτωση του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας ( συμπληρωματικά 
και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.1 της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού) 
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Εάν κατόπιν συστάσεων στον ανάδοχο, επαναλαμβάνεται η πλημμελής εκτέλεση της προμήθειας 
σύμφωνα με το άρθρο 8, τότε μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής  να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος.  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, ή τα 
είδη αντιβαίνουν στους κανόνες υγιεινής και διασφάλισης της αρίστης ποιότητας τους κατά συρροή και 
καθώς ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους , τέλη και κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και όπως αυτοί θα διαμορφωθούν στη συνέχεια. Ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων , καταβάλλεται στον προμηθευτή και 
αποδίδεται από τον προμηθευτή. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν και τα έξοδα δημοσίευσης που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο    Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση των ειδών και με την 
έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

Η πληρωμή του προμηθευτή για τον Δήμο θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων ,μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, τμηματικά και σε σχέση με την 
επιχορήγηση του αρμόδιου Υπουργείου με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους 
του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής.  

Για το νομικό ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας η πληρωμή θα 
γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Οργανισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

Βεβαίωση του αρμόδιου προς παραλαβή υπάλληλου που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ αντίστοιχα για 
την παραλαβή της προμήθειας, μαζί με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής, Τιμολόγιο του 
προμηθευτή, Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η δαπάνη θα βαρύνει την κάθε φορά εγκεκριμένη πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ. 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική τμηματική παραλαβή των υλικών με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 

3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως 
ισχύουν. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7), η 
προθεσμία πληρωμής ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από 
τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο Ατύχημα και Ζημιές  
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και 
μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από 
τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα 
εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή 
τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 
                                                                  

                          

                                                                 

                                                           
i
  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔήμοςΚέρκυρας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 
NUTS 2: EL62 (Περιφέρεια: Ιόνια Νησιά) 
NUTS 3: EL622 (Νομός: Κέρκυρας) 
LAU 1: 3201  ( Δήμος Κέρκυρας) 

 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛεωφόροςΑλεξάνδρας 6
α

 

ΤΚ: 49132 Κέρκυρα 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: proniakerkyra@yahoo.gr - okppdk@gmail.com - 

promithion@corfu.gov.gr 

- Τηλέφωνο: +30-2661034940 & 2661362126 

- Ηλ. ταχυδρομείο:proniakerkyra@yahoo.gr - okppdk@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) http://www.corfu.gr/Ανοικτή 
Διακυβέρνηση/ΔιαγωνισμοίΈργων καιΠρομηθειών. 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Τίτλος Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών 
αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου 
Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 ». 
(CPV: 15110000-2 Κρέας) 

(CPV: 15220000-6 Κατεψυγμένα ψάρια ) 
(CPV:15411100-3 Φυτικά έλαια ) 

(CPV:15000000-8 Τρόφιμα ) 

(CPV:15811000-6 Προϊόντα άρτου 

(CPV:15511600 Γάλα) 

(CPV:15300000-1 Φρούτα , CPV: 0322000-9 Λαχανικά ) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
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- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Τμήμα 1/ Τμήμα 2/ Τμήμα 3/ Τμήμα 
4/ Τμήμα 5/ Τμήμα 6 Τμήμα /7] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιiii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiv; 

 

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

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοvi: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝviii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςix 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηx· 

 δωροδοκίαxi,xii· 

 απάτηxiii· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiv· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxv· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvi. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

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

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)

xxi; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxii: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxvi; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxx, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxxi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxii κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxiii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiv

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxv: 
Όσον αφορά την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό 

ετήσιο κύκλο εργασιών για την τελευταία 

τριετία (2018, 2017, 2016)μεγαλύτερο από 

60.000 €) 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxvi: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

[…................................…] 
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δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvii που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxviii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 

 Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxl, ο οικονομικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει 
τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxli 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxlii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

 

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 
 

  πιστοποιητικό εφαρμογής του 
συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων & 

[....……] 
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Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) 

  πιστοποιητικό ISO 22000. 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxliii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

 αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα 
φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.  
 Η μεταφορά των ειδών του Τμήματος 1 
– Ειδών κρεοπωλείου με μεταφορικά μέσα 
εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
 Η μεταφορά των ειδών του Τμήματος 6 

– Είδη Αρτοποιείου θα γίνεται με τα 
προβλεπόμενα από τον νόμο 
αυτοκίνητα. 

 Η μεταφορά των ειδών του Τμήματος 7 – 
Είδη Οπωροπωλείου θα γίνεται με 
οχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές. 

[……] 
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 να διαθέτουν για το τμήμα ειδών 
κρεοπωλείου κωδικό έγκρισης 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η Άδεια 
Λειτουργίας για παρασκευή και 
εμπορία νωπού κιμά και νωπού 
κρέατος.  

 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliv το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 πιστοποιητικό εφαρμογής του 
συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων & 
Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) 

 πιστοποιητικό ISO 22000. 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 πιστοποιητικό εφαρμογής του 
συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων & 
Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) 

 πιστοποιητικό ISO 22000 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxlv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlvi 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvii 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlviii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlix. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

 

Προσοχή: Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, προστέθηκε άρθρο 79Α στο Ν.4412/2016 ως 
εξής: 

«Άρθρο 79Α 

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 
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ii 

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

iii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iv
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

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

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

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

v
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

vi
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vii
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

viii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

ix
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

xi
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xiii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiv
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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xv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xvi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvii
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxi Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxii
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxiii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiv
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxvi
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvii
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxviii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxix
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxx
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxxi
 Πρβλ άρθρο 48. 
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xxxii

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxiii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiv
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xl
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xli
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xlii
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xliii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliv
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xlv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlix
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

 

 

 

19PROC005810775 2019-11-06



 

                                                                                                                                                                                                 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:    Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «Τροφίμων και 
λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου 

Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 ». 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

Τίτλος Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού 
Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019 με 
συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 ». 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

1.1 

Κιμάς  μόσχου άπαχος: Να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι Α’ 
ποιότητος, να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο 
κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας το οποίο προορίζεται για 
κοπή .κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με αυτές του 
μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το 
ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη. 

ΝΑΙ   

1.2 

Μπούτια κοτόπουλα νωπά: Να είναι Α΄ ποιότητας τεμαχισμένα μπούτια νωπά, 
προσφάτου σφαγής. Να προέρχονται από υγιή  κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής 
κατάστασης να έχουν σφαγεί  σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και 
του οποίου η επωνυμία θα αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, να έχουν 
συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ’ αυτών το ειδικό 
καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία παράδοσής τους να 
είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως. 

ΝΑΙ   
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2.1 

Πέρκα φιλετο:Να είναι κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF), α’ ποιότητας, καλά διατηρημένα 
κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει ακόμη. Να μην 
έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν 
τουλαχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους. Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει 
γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω 
πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα 
πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος. Η προέλευση των ψαριών να είναι από εγκεκριμένες αλιευτικές 
ζώνες (FAO).  
Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια 
και πτερύγια. Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του άρθρου 92 και 93 του 
Κεφαλαίου ΧΙ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές, κτηνιατρικές 
και υγειονομικές διατάξεις. Είδη Ιχθυοπωλείου: Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια, θα 
είναι πρώτης ποιότητας καταψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και θα είναι συσκευασμένα σε 
Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις 
απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημερομηνία καταψύξεως, ημερομηνία λήξης, χώρα 
προέλευσης, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και 
επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση θα βρίσκονται σε κατάσταση 
κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε 
ψαριού θα είναι ανάλογο με το είδος και τις απαιτήσεις του Ιδρύματος. Τα χορηγούμενα 
κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγο σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό 
Διάταγμα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Ανάλυσης Κινδύνων και 
Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου ACCP ή ισοδύναμο αυτού με βάση τον κανονισμό 852/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε για την υγεινή των 
τροφίμων, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, ανάλογα με την άδεια λειτουργίας 
της επιχείρησης που διατηρεί και τον τρόπο που αυτή παρεμβαίνει στη διαδικασία 
διάθεσης τροφίμων (παραγωγή, παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά) 
(ΦΕΚ2718/τ. Β'/2012). Γενικά, όλα τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να 
πληρούν τους όρους του ώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

ΝΑΙ   

3.1 

Ελαιόλαδο   (5 λιτ ) παρθένο:Να είναι παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) , με 
οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα 
είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 71 του Κεφαλαίου VIII του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και Αντικειμένων και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 
καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το 
ελαιόλαδο παραδίδεται σε συσκευασία πέντε λίτρων, εγκεκριμένη για διατήρηση 
τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο 
παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 
πιστοποίησης. Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

3.2 

Ηλιέλαιο (5 λιτ) : Να είναι παρθένο φυτικό έλαιο, συγκεκριμένα “Ηλιέλαιο”, το οποίο 
λαμβάνεται από τα σπέρματα του ηλίανθου (Helianthus annuus L), Α' ποιότητας σε 
συσκευασία πλαστική του 5 λίτρου (που παρέχει όλες τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση 
της γνησιότητας του περιεχομένου). Η οξύτητα του ελαίου, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ να 
είναι στο μέγιστο 2%. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και του Παραρτήματος Ι 
και ΙΙ προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.  

ΝΑΙ   
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4.1 

Αυγά  Α-ΩΟΣΚ 10-108 (30άδες):Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα, με 
τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. κατηγορία 
medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών 
κατ’ εκτίμηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το 
ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες με ατομικά χωρίσματα, με τις απαραίτητες 
ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία 
παραγωγής,ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). Το προϊόν να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 87 του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης. 

ΝΑΙ   

4.2 

4.3 
4.5 

Ένταμ σε φέτες-Κασέρι-Τύρι σκληρό για τρίψιμο: ΄Όλα τα τυριά να είναι Α΄ ποιότητας, να 
έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και 
γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις 
υφής και χρώματος, αεροστεγώς συσκευασμένα (τα τρίμματα αποκλείονται) με ένδειξη 
της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις 
μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός 
καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι 
δεσμευτικός. Τα προϊόντα να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 83 του 
Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την 
αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα 
HACCP.  Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία, καθαρά και 
απολυμασμένα,  τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.  

ΝΑΙ   

4.4 

Φέτα  Ελληνική :Να είναι φέτα Α΄ ποιότητας από αιγοπρόβειο γάλα και να αναγράφονται 
στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: 
α) το όνομα του προϊόντος, β) προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) η 
επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, δ) το βάρος του περιεχομένου, ε) η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ 
αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση. Η συσκευασία να είναι σε δοχεία 
πλαστικά κατάλληλα για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων, με ένδειξη της 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια 
να διατηρούνται μέσα σε αυτή. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Τα 
τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 
56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών 
προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Τα προϊόντα να πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να προέρχεται από τυροκομεία με 
αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση 
να τηρεί τον κώδικα HACCP. Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία, 
καθαρά και απολυμασμένα,  τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. 

ΝΑΙ   

4.6 

Φάκες  ψιλές 500 γρ. - φασόλια μέτρια 500 γρ:Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας, 
τυποποιημένο, παραγωγής τρέχοντος έτους, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. και να πληρούν τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   
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4.7 

Ρύζι   γλασσέ:Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά προϊόντα, 
υψηλής ποιότητας, και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, 
στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με 
ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 
προϊόντος. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) 
προέλευση, β) ποιότητα Α. Δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.  

ΝΑΙ   

4.8 

Μέλι :Θα πρέπει να είναι αγνό, χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά, πλούσιο σε 

ιχνοστοιχεία και βιταμίνες ,ελληνικής προέλευσης, σε συσκευασία 900 γρ. Να πληροί 
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κεφαλαίου VII του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
και κτηνιατρικές Διατάξεις.  
 ΝΑΙ  

4.9 

Αλεύρι  γενικής  χρήσεως  1Κ. :Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς 
σίτου, βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Η 
συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού. Το προϊόν να παράγεται σε 
βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000. 

ΝΑΙ   

4.10 

Γάλα Εβαπορέ 400 γρ: Να είναι αγελαδινό γάλα, εβαπορέ, απαλλαγμένο από 
οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και να έχει υποστεί υψηλού βαθμού 
αποστείρωση, να είναι σε μεταλλική συσκευασία των 400 γραμμαρίων περίπου, 
καθαρού βάρους, και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των έντεκα (11) μηνών εκτός ψυγείου καθώς και να φέρει τη 
σήμανση CE. To κάθε κουτί πρέπει να ανοίγει χωρίς τη βοήθεια μηχανικών μέσων (easy 
open). Το προϊόν να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και 
να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000. 

ΝΑΙ   

4.11 

4.12 

Μακαρόνια  500 γρ.-ρυζάκι-κοραλακι. : Τα ζυμαρικά να είναι Α΄ ποιότητας, 
παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης 
μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Τα παραπάνω είδη θα είναι 
σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. Να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 
115 του Κεφαλαίου ΧΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. ΝΑΙ   

4.13 

Νερό (1 1/2 λιτ.Χ 6 τεμ. ):Το νερό να είναι  φυσικό επιτραπέζιο, αρίστης ποιότητος, 
εµφιαλωµένο σε ειδικά εγκεκριµένα πλαστικά µπουκάλια, σφραγισµένα Να 
αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιού η χηµική ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από 
το Υπουργείο, η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου. Να είναι σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 149  του Κεφαλαίου ΧV του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

4.14 

Φρυγανιές ( συσκ.4 πακ.Χ 125 γρμ ):Φρυγανιές σε συσκ.4 πακ.Χ 125 γρμ, αρίστης 
ποιότητας, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά 

της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη 

ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης. 
 

ΝΑΙ  
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4.15 

Αλάτι  ψιλό  500γρ:Το αλάτι ψιλό 500γρ να είναι ψιλό, λευκό, κρυσταλιζέ, ιωδιούχο με 
περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95% συσκευασμένο σε συσκευασία 500 γρ.  
 Να προέρχονται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από 
επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων και το υδατικό του διάλυμα να 
εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα. Να  πληρούν τους όρους του άρθρου 38 του 
Κεφαλαίου IV του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

4.16 

Αλάτι ημιχονδρό 1Κ. : Το αλάτι ημίχονδρο1 κιλού να είναι  κρυσταλιζέ, ιωδιούχο με 
περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95% συσκευασμένο σε συσκευασία 1 κιλού.  
Να προέρχονται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από 
επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων και το υδατικό του διάλυμα να 
εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα. Να  πληρούν τους όρους του άρθρου 38 του 
Κεφαλαίου IV του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

4.17 

4.18 
4.19 

4.20 

4.21 
4.22 

Γαρίφαλο  τριμμένο-Μοσχοκάρυδο  τριμμένο-Κανέλα ξύλο- ρίγανη-Πιπέρι  μαύρο 
τριμμένο- Πιπέρι κόκκινο Παπρικα 500 γρ.: Όλα τα ανωτέρω προϊόντα να είναι αρίστης 
ποιότητας, τυποποιημένα, σε συσκευασία σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του 
Κεφαλαίου ΙV του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

4.23 

Ψωμί για τοστ (860γρ):Να είναι λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 860 γρ. 
και να πληροί τους όρους του άρθρου 111 του Κεφαλαίου ΧΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ    

4.24 

Μαρμελάδα  400 γρ. -Μαρμελάδα σε μερίδες 20γρ :Να είναι παρασκευασμένη με 
περιεκτικότητα σε φρούτα 40%  και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του 
χρησιμοποιηθέντος είδους. Θα διατίθεται σε συσκευασία  των 400γρ., επιλογής ειδών 
φρούτων. Να είναι σύμφωνα με το άρθρο 132 του Κεφαλαίου XIV του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ  

4.25 

Τοματοπολτός 3 κιλών: Ο τοματοπολτός να παρασκευάζεται με συμπύκνωση του 
σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού 
αυτών, να έχει πολτώδη και ομοιογενή σύσταση χρώμα ερυθρό και να είναι πρόσφατης 
παραγωγής τελευταίας εσοδείας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 3 κιλών και  να 
πληροί όλους τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κεφαλαίου XIΙΙ του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

4.26 

Τομάτα κονκασέ  400γρ:Θα πρέπει να είναι από τομάτα αποφλοιωμένη, συσκευασμένη 
σε κουτί εγκεκριμένο για τρόφιμα, καθ. βάρους 400γρ, ή 3 κιλών  με ένδειξη ημερομηνία 
συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Το προϊόν να 
πληροί όλους τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κεφαλαίου XIΙΙ του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΝΑΙ   

4.27 

Ξύδι   400γρ:Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια 
ή από ξερή σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του 
Κεφαλαίου ΙV του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

4.28 

Βανίλια ( συσκ. 5 τεμ. )- Μπέικιν πάουντερ (συσκ. 500 γρ.):Θα διατίθενται συσκευασμένα 
σε ειδικό αεροστεγή φάκελο και σύμφωνα με αυτά που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. Τα προϊόντα να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 
105, 106, 107 του Κεφαλαίου ΧΙΙ και του άρθρου 33 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  ΝΑΙ  
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4.29 

Μπέικιν πάουντερ (συσκ. 500 γρ.):Θα διατίθενται συσκευασμένα σε ειδικό αεροστεγή 
φάκελο και σύμφωνα με αυτά που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Τα 
προϊόντα να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του 
Κεφαλαίου ΧΙΙ και του άρθρου 33 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

4.30 

Ζάχαρη κιλού:Να είναι λευκή, κρυσταλλική, ελληνική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, 
απαλλαγμένη από ξένες ύλες, σε χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ, με ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. Να 
πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 63 και 64 του Κεφαλαίου VII του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

4.31 

Καφές Ελληνικός (συσκ. 490 γρ.): Να είναι άριστης ποιότητας, τυποποιημένος, σε 
αεροστεγή συσκευασία των 490γρ. Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 
50 του Κεφαλαίου V και 148 του Κεφαλαίου XV του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

4.32 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 600 ΓΡ: Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένος σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία, βάρους 600 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης 

ΝΑΙ   

4.33 

Τσάι (συσκ. 100 φακ)- Να είναι Α΄ ποιότητας και θα πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κεφαλαίου V του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 100 
τεμ.  

ΝΑΙ   

4.34 

Μαργαρίνη συσκ. 2 κιλών: Να διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 2 κιλών (λιπαρή ύλη 
για επάλειψη 70%), σε κεσέ ή πακέτο, σφραγισμένο αεροστεγώς και με επιπλέον καπάκι 
φύλαξης, να μην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Το προϊόν να πληροί τους όρους του 
άρθρου 78 του Κεφαλαίου VIII του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής 
Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

ΝΑΙ   

5.1 

 
Ψωμί ολικής σύμμεικτο φρέσκο με ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας  Μ που 
προέρχεται από ολόκληρο τον καρπό σιταριού, με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
φυτικές ίνες, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία . Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να 
έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Να είναι καλά ζυμωμένο και ψημένο και να έχει 
την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται 
σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και 
ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το 
μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού 
άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να 
μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται 
σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν 
τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. 

ΝΑΙ   
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6.1 

6.2 
6.3 

6.4 

6.5 
6.6 

6.7 
6.8 

6.9 
6.10 

6.11 

6.12 
6.13 

6.14 
 

 

 
 

 

Λεμόνια,Ντομάτες,Πατάτες,Κρεμμύδια,Καρότα,Λάχανο,Κολοκύθια, Μήλα, 
Μπανάνες,Πορτοκάλια ,Μανταρίνια, Αχλάδια,  Σέλινο, Σκόρδα, , μαϊντανός, Πιπεριές,: Τα 
είδη οπωροπωλείου πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 
119, του Κεφαλαίου XIII, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα νωπά οπωρολαχανικά 
πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, ανάλογα με το είδος και την εποχή παραγωγής. Το 
περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς την 
ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης. Όσον αφορά 
στα φρούτα εισαγωγής να προσκομίζονται τιμολόγια που να πιστοποιούν την χώρα 
προέλευσης.  
Συγκεκριμένα:  
- Να είναι προσφάτου συλλογής. - Να είναι πρακτικά απαλλαγμένα χωμάτων, λάσπης, 
κάθε άλλης ρύπανσης, και κάθε άλλης οργανικής και ανόργανης ύλης.  
- Να μην είναι προϊόντα από φυτά ραντισμένα με φυτοφάρμακα, όπως παραθείο, 
αρσενικούχα, μολυβδούχα σκευάσματα κ.λ.π. και συλλεγμένα προ του καθορισμένου 
χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και να μην περιέχουν κατάλοιπα των παραπάνω 
ουσιών που είναι επικίνδυνες για την Δημόσια Υγεία. - Να είναι κανονικού μεγέθους και 
εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον τόπο παραγωγής. Η 
ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των 
προϊόντων σε άριστη κατάσταση, όσο αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα, 
σχετικά με την ποικιλία, έτσι ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και 
μεταχείρισης και να φτάνουν στον προορισμό τους σε αρίστη κατάσταση. - Να μην είναι 
τεχνητά χρωματισμένα με οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία, είτε με 
οποιαδήποτε φυσική μέθοδο - Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά 
τους όπως ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες 
κλπ - Η μεταφορά τους να γίνεται με οχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές και σε 
συσκευασίες κατάλληλες, ανά είδος, ώστε να αποτρέπεται η αλλοίωσή τους κατά τη 
μεταφορά και την αποθήκευση.  

ΝΑΙ   

7.1 

7.2 

7.3 
7.4 

7.5 
7.6 

7.7 

7.8 
7.9 

7.10 
7.11 

 

Το γάλα πρέπει να είναι τύπου εβαπορέ,  : άριστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες 
απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, να διασφαλίζεται ότι 
η παραγωγή   και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωσης  σε μεταλλική 
συσκευασία των 400 γρ. το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο με ίση ποσότητα νερού και θα 
αποδίδει 800 γρ. πλήρες γάλα. Τα λιπαρά του γάλακτος δεν θα είναι άνω των 7,8 %. Η 
ημερομηνία λήξης του γάλακτος θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής 
του και θα αναφέρεται εξωτερικά της συσκευασίας  καθώς και να φέρει τη σήμανση CE. 
Θα φέρει μεταλλικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα 
του κιτίου  και με ειδική σήμανση επί του κιτίου ώστε να μην είναι εφικτή η διάθεσή του. 
 

ΝΑΙ  

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Τεχνική Έκθεση - Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς 

 
 
Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την « 
προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας"  για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του 
Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 ». 
 
Τα προς προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα: κρεοπωλείου (νωπά κρέατα και πουλερικά), 
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κατεψυγμένων ειδών ιχθυοπωλείου και διαφόρων κατεψυγμένων ειδών διατροφής και 
αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, άρτου, , φρούτων, νερού και ειδών 
οπωρολαχανοπωλείου. 

 
Για την προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ .  
Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208 Β / 08-06-2019), κάθε εργαζόμενος στον 

οποίο παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας δικαιούται ένα λίτρο φρέσκο γάλα σε 
ημερήσια βάση και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του κατά τον 
ανωτέρω χρόνο χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ 
με ειδική σήμανση επί του κιτίου ώστε να μην είναι εφικτή η διάθεσή του . Η διανομή 
πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. Σε εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα 
με τα έγγραφα αιτήματα των αρμοδίων Διευθύνσεων του Δήμου , από τα οποία 
προκύπτουν οι ανάγκες των δικαιούχων υπαλλήλων τους ως  ακολούθως : 

 
           ΥΠΗΡΕΣΙΑ         Κ.Α ΑΤΟΜΑ 
  Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

  

   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

      
         10.6063.002 

 
3 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ          
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ       20.6063.006 169 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

      20.6063.006 
 

33 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  70.05.6063.002 7 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ       35.6063.003 20 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ( 
ΥΠΑΛ.ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 

 
       45.6063.007 

 
5 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ        20.6063.006 26 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ         15.6063.002 1 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 
        15.6063.002 

 
1 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ         15.6063.002 32 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  

        15.6063.002 
 

4 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ         10.6063.002 7 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ         10.6063.002 1 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΑΡΚΙΝ)    70.02.6063.001 8 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ         10.6063.002 4 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΔΕΙΩΝ          30.6063.002 2 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ , ΠΑΡ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

         
        30.6063.002 

 
3 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ         30.6063.002 10 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ         30.6063.002 1 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ         30.6063.002 1 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ         30.6063.002 1 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ        15.6481.01 128 
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Κάθε εργαζόμενος δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα ημερησίως, το οποίο 
αντιστοιχεί σε 1,29 κουτί γάλα εβαπορέ συσκευασίας των 400 γρ. ( συσκευασία ευρείας 
κυκλοφορίας ) για είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα (5νθημερη εβδομάδα εργασίας) . 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και να παραδίδει τις 
απαιτούμενες ποσότητες γάλακτος τύπου εβαπορέ ( συμπυκνωμένο , μη σακχαρούχο 
γάλα, αποστειρωμένο) , πλήρες ( όπως καθορίζεται σήμερα από την νομοθεσία ). Το 
γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό , εβαπορέ, πλήρες απαλλαγμένο από 
οποιοδήποτε άχρηστη , περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού 
αποστείρωση σε μεταλλική συσκευασία των 400 γραμμαρίων περίπου καθαρού βάρους. 
Το γάλα θα πρέπει να τηρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής , διάθεσης και εμπορίας και τις 
προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας , θα προέρχεται δε 
από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια , τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση 
με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου. Στη συσκευασία του συμπυκνωμένου 
( μερικά ή ολικά ) γάλακτος πρέπει να αναγράφονται επιπρόσθετα το ποσοστό του 
νερού , το οποίο πρέπει να προστεθεί , για να αποκτήσει το προϊόν τη σύσταση του 
νωπού γάλακτος. Το γάλα θα παραδοθεί μέσα σε μεταλλικά δοχεία από άργιλο ή άλλο 
μέταλλο καλά επικασσιτερωμένο με κασσίτερο που δεν περιέχει μόλυβδο ή 
ψευδάργυρο ή άλλα βαρέα μέταλλα σε ποσοστό ανώτερο από 0,5%., από τον ανάδοχο 
σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία , κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 
Η ενδεικτική τιμή μονάδας για ένα (1) κουτί γάλακτος τύπου εβαπορέ συσκευασίας των 
400 γρ., κατόπιν έρευνας αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο, καθορίστηκε σε 0,85 Euro 
(χωρίς Φ.Π.Α).  
 
 
Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε επτά διακριτά επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, τα οποία 
έχουν την ακόλουθη αρίθμηση και τίτλους : 
 

                            

                                       ΤΜΗΜΑΤΑ 

       ΜΕΡΙΚΟ 
       ΣΥΝΟΛΟ 
    (χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  
Κοινωνικής  Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ¨  ΜΕ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV: 15110000-2 
Κρέας) 

 
 

3.424,38 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  
Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ¨ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV: 15220000-6 Κατεψυγμένα 
ψάρια ) 
 

 
 

2.710,62 
 

 

ΤΜΗΜΑ 3:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  
Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ¨ ΜΕ    
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ    ΜΕΣΗΣ  ΤΙΜΗΣ  (CPV:15411100-3 Φυτικά έλαια ) 
ΤΜΗΜΑ 3 : ΜΕ ΦΠΑ 13% 
 

 
 

4.251,06 
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ΤΜΗΜΑ 4:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  
Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ¨ ΜΕ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  
ΤΙΜΗ ΣΤΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV:15000000-8 Τρόφιμα ) 
ΤΜΗΜΑ 4 : ΜΕ ΦΠΑ 13% 

          
 

20.239,35 
 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ  5: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Παιδείας 
Δήμου   Κέρκυρας"  ΜΕ   ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΙΜΗ   ΣΤΟ   ΕΜΠΟΡΙΟ 
(CPV:15811000-6 Προϊόντα άρτου)  ΜΕ ΦΠΑ 13%  
  

              
998,20 

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  
Προστασίας  και  παιδείας Δήμου  Κέρκυρας » ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΜΕΣΗΣ  ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13%  (CPV:15300000-1 Φρούτα , 
CPV: 0322000-9 Λαχανικά ) 

 
4.152,03 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 7:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 
& Παιδείας Δήμου Κέρκυρας » ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV:15511600 Γάλα) 

 
23.817,00 

 
 

 

  

  

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 59.592,64 

ΦΠΑ (13%) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 7.747,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 67.339,68 
                           
 
Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 67.339,68 € ( 

Προϋπολογισμός  για την  « προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού 
Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας"  για το έτος 
2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για 
το έτος 2019 ». 
το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

Για το Δήμο Κέρκυρας :  
.Κ.Α. 10.6063.002 ποσού       864,45 
.Κ.Α. 15.6063.002 ποσού    2.189,94 
.Κ.Α. 20.6063.006 ποσού  13.139,64 
.Κ.Α. 30.6063.002 ποσού     1.037,34 
.Κ.Α. 35.6063.003 ποσού     1.152,60 
.Κ.Α. 45.6063.007 ποσού        288,15 
.Κ.Α. 70.02.6063.001 ποσού  461,04 
.Κ.Α. 70.05.6063.002 ποσού  403,41 

 

Για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας :  

1.Κ.Α. 15.6481.01 ποσού 47.803,11 

 

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ , 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

   

 

  Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του 
Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 
2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου 
Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 
2019 ». 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ..........., οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ..............................., fax ........................................ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  (CPV: 15110000-2 Κρέας)  

Α/
Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1.1 Κιμάς  μόσχου άπαχος ΚΙΛΟ 246 7,88  

1.2 

Μπούτια κοτόπουλα 

νωπά   ΚΙΛΟ 390 3,81  

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   / 2019 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ , 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

   

 

  Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του 
Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 
2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου 
Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 
2019 ». 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ..............................., fax ........................................ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας"  ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV: 15220000-6Κατεψυγμένα ψάρια) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

2.1 Πέρκα φιλέτο ΚΙΛΟ 333 8,14  

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,   /    /2019 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ , 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

   

 

  Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του 
Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το 
έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου 
Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 
2019 ». 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ..............................., fax 
........................................ 

 

ΤΜΗΜΑ 3:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" (CPV:15411100-3 Φυτικά έλαια ) 

Υποτμήμα 3Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

3.1 Ελαιόλαδο   (5 λιτ ) παρθένο ΤΕΜ 198 21,47  

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   /  2019 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ , 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

   

 

  Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του 
Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 
2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου 
Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 
2019 ». 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

της/του ....................................................................,με έδρα ........... , οδός ............................., 
αριθμός ..............ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ..............................., fax 

ΤΜΗΜΑ 6:  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ(CPV : 15300000-1 Φρούτα και  CPV : 
03220000-9  ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

6.1 Λεμόνια ΚΙΛΟ 170 1,30  

6.2 Λάχανο ΚΙΛΟ 750 0,62  

6.3 Πατάτες  ΚΙΛΟ 1.000 0,77  

6.4 Κρεμμύδια ΚΙΛΟ 140 0,71  

6.5 Καρότα ΚΙΛΟ 240 1,05  

6.6 Κολοκύθια ΚΙΛΟ 70 1,62  

6.7 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 278 0,80  

6.8 Μήλα ΚΙΛΟ 278 1,65  

6.9 Μπανάνες ΚΙΛΟ 280 1,67  

6.10 Αχλάδια ΚΙΛΟ 278 1,95  

6.11 Σέλινο ΤΕΜ 210 0,41  

6.12 Σκόρδα  ΤΕΜ 250 0,45  

6.13 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 278 1,06  

6.10 Μαϊντανός ΤΕΜ 115 0,41  

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   /  2019 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
,ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

   

 

  Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού 
Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 
Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  
του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 
2019 ». 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

της/του .................................................................................................., 

με έδρα ................... , οδός .................................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ..............................., fax ........................................ 

 

ΤΜΗΜΑ 4:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και παιδείας Δήμου Κέρκυρας  (CPV:15000000-8 Τρόφιμα ) 

Τμήμα 4 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΦΠΑ 13% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

4.1 Αυγά  Α-ΩΟΣΚ 10-108 (30άδες)      ΤΕΜ 107   

4.2 Ένταμ σε φέτες(1 κιλο) ΚΙΛΟ 29   

4.3 Κασέρι  ΚΙΛΟ 250   

4.4 Τυρί Φέτα    ΚΙΛΟ 250   

4.5 Tυρί σκληρό για τρίψιμο  ΚΙΛΟ 84   

4.6 Φάκες  ψιλές 500γρ ΤΕΜ. 1330   

4.7 Ρύζι   γλασσέ  ( Ι κιλό) ΚΙΛΟ 876   

4.8 Μέλι 900γρ. ΤΕΜ. 238   

4.9 Αλεύρι ( 1 κιλό) ΚΙΛΟ 195   

4.10 Γάλα Εβαπορέ 400 γρ      TEM 950   

4.11 Μακαρόνια Ρυζάκι ( 500γρ.)  ΤΕΜ. 450   

4.12 Μακαρόνια Κοραλάκι ( 500γρ.)   ΤΕΜ. 1330   

4.13 Νερό 1500 ml 1x6 ΤΕΜ 1500   

4.14 Φρυγανιές ( συσκ.4 πακ.Χ 125 γρμ) ΤΕΜ. 45   

4.15 Αλάτι  ψιλό  500γρ ΤΕΜ. 127   
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4.16 Αλάτι ημιχονδρό 1 Κ ΚΙΛΟ 75   

4.17 Ρίγανη 500γρ ΚΙΛΟ 18   

4.18 Γαρίφαλο  τριμμένο  500γρ ΚΙΛΟ 18   

4.19 Μοσχοκάρυδο  τριμμένο 500γρ ΚΙΛΟ 18   

4.20 Κανέλλα σκόνη Ι Κ ΚΙΛΟ 18   

4.21 Πιπέρι  μαύρο τριμμένο 500γρ ΚΙΛΟ 26   

4.22 Πιπέρι κόκκινο ΠΑΠΡΙΚΑ 500γρ ΚΙΛΟ 18   

4.23 Ψωμί για τοστ (860γρ) ΤΕΜ 15   

4.24 Μαρμελάδα   (400γρ ) ΤΕΜ 547   

4.25 Τοματοπολτός ( 3 κιλών) TEM 39   

4.26 Τομάτα κονκασέ (400ΓΡ) ΤΕΜ 4.026   

4.27 Ξύδι  ( 400γρ) ΤΕΜ 600   

4.28 Βανίλια ( συσκ. 5 τεμ.) ΤΕΜ 154   

4.29 Μπέικιν πάουντερ (συσκ. 500 γρ.) ΤΕΜ 36   

4.30 Ζάχαρη κιλού ΚΙΛΟ 125   

4.31 Καφές Ελληνικός (συσκ. 490 γρ.) ΤΕΜ. 45   

4.32 ΝΕΣ ΚΑΦΕΣ ( 600ΓΡ) ΤΕΜ. 3   

4.33 Τσάι (συσκ. 100τεμ.) ΤΕΜ. 5   

4.34 Μαργαρίνη( συσκ. 2 κιλών) ΤΕΜ. 47   

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4  ΜΕ ΦΠΑ  

 

 ΚΕΡΚΥΡΑ,      /   / 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ , 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

   

 

  Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού 
Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 
Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  
του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 
2019 ». 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

                 τηλέφωνο ..............................., fax ........................................ 

 

ΤΜΗΜΑ 5:  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 
και παιδείας Δήμου Κέρκυρας" (CPV:15811000-6 Προϊόντα άρτου)   

τμήμα 5 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΦΠΑ 13% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

5.1 Ψωμί ολικής κιλού ΤΕΜ. 972   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5  ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,      /   / 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ , 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

   

 

  Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων 
του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το 
έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου 
Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το 
έτος 2019 ». 
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

της/του ................................., 

με έδρα ........... , οδός .........................., αριθμός ............... 

ΑΦΜ................................., ΔΟΥ................................. 

τηλέφωνο ..............................., fax ........................................ 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ  ΚΑΙ ΦΠΑ 13  % (CPV:15511600 Γάλα) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ 
ΣΥΝΟΛ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1 – 7.11 

 

Γάλα εβαπορέ 400 γρ.  ΤΕΜ. 28.020 0,85  

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ,     /   /2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Τίτλος Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: " Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων  για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών λειτουργίας του 
Νομικού Προσώπου. 

α/α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ 
Τιμή 

Μονάδ
ας 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV:15110000-2 

  

Συνολ
ικές 

Ποσότ
ητες 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 

        
Είδη για Δομές Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας  
        

        
ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΠΗ 

ΚΗΦΗ 
ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

        

        
Κ.Α. 15.6481.01 

Κ.Α. 
15.6481.01 Κ.Α. 60.6481.01 

        

        
Ποσότητες Αξία 

Ποσ
ότητ
ες Αξία 

Ποσότ
ητες Αξία 

        

1.1 

Κιμάς  
μόσχου 
άπαχος ΚΙΛΟ 7,88 237 1.867,56   0,00 9 70,92 246 1.938,48 252,00 2.190,48 

1.2 

Μπούτια 
κοτόπουλα 
νωπά   ΚΙΛΟ 3,81 376 1.432,56   0,00 14 53,34 390 1.485,90 193,17 1.679,07 

  Συνολα     613 3.300,12 0 0,00 23 124,26 636 3.424,38 445,17 3.869,55 

                        Σύνολο ΤΜΗΜΑ 1 (με ΦΠΑ13%)   3.424,38 445,17 3.869,55 

                            

α/α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ 
Τιμή 

Μονάδ
ας 

ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΤΕΨΗΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ CPV:15220000-6 

  

Συνολ
ικές 

Ποσότ
ητες 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 

        
Είδη για Δομές Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας  

        

        ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
  

ΚΑΠΗ 
  

ΚΗΦΗ 
ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

  
        

        
Κ.Α. 15.6481.01 

Κ.Α. 
15.6481.01 Κ.Α. 60.6481.01 

        

        
Ποσότητες Αξία 

Ποσ
ότητ
ες Αξία 

Ποσότ
ητες Αξία 

        

2.1 
Πέρκα 
φιλετο ΚΙΛΟ 8,14 321 2.612,94   0,00 12 97,68 

333,00 2.710,62 
352,38 3.063,00 

  Συνολα     321 2.612,94 0 0,00 12 97,68 333,00 2.710,62 352,38 3.063,00 

         Σύνολο ΤΜΗΜΑ 2 (με ΦΠΑ 13%)   2.710,62 352,38 3.063,00 

                            

  
 

              

α/α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ 
Τιμή 

Μονάδ
ας 

ΤΜΗΜΑ 3:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV:15411100-3 

  

Συνολ
ικές 

Ποσότ
ητες 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 

        
Είδη για Δομές Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας  
        

        ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
  

ΚΑΠΗ 
  

ΚΗΦΗ 
ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

  
        

        
Κ.Α. 15.6481.01 

Κ.Α. 
15.6481.01 Κ.Α. 60.6481.01 
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Ποσότητες Αξία 

Ποσ
ότητ
ες Αξία 

Ποσότ
ητες Αξία 

        

3.1 

Ελαιόλαδο   
(5 λιτ ) 
παρθένο ΤΕΜ 21,47 190 4.079,30   0,00 8 171,76 198 4.251,06 552,64 4.803,70 

3.2 
Ηλιέλαιο (5 
λιτ)  ΤΕΜ 8,06   0,00   0,00   0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  Συνολα     190 4.079,30 0 0,00 8 171,76 198 4.251,06 552,64 4.803,70 

   Σύνολο ΤΜΗΜΑ 3A                     

                                                                                                   Σύνολο ΤΜΗΜΑ 3 (με ΦΠΑ 13%)   4.251,06 552,64 4.803,70 

                            

                            

  
 

              

α/α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ 
Τιμή 

Μονάδ
ας 

ΤΜΗΜΑ 4:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV:15000000-8 

  

Συνολ
ικές 

Ποσότ
ητες 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 

        
Είδη για Δομές Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας  
        

        ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
  

ΚΑΠΗ 
  

ΚΗΦΗ 
ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

  
        

        
Κ.Α. 15.6481.01 

Κ.Α. 
15.6481.01 Κ.Α. 60.6481.01 

        

        
Ποσότητες Αξία 

Ποσ
ότητ
ες Αξία 

Ποσότ
ητες Αξία 

        

4.1 

Αυγά  Α-
ΩΟΣΚ 10-
108 
(30άδες) ΤΕΜ 4,08 105 428,40   0,00 2 8,16 107 436,56 56,75 493,31 

4.2 

Ένταμ σε 
φέτες(1 
κιλο) ΚΙΛΟ 6,45   0,00 22 141,90 7 45,15 29 187,05 24,32 211,37 

4.3 Κασέρι  ΚΙΛΟ 7,95 241 1.915,95   0,00 9 71,55 250 1.987,50 258,38 2.245,88 

4.4 Τυρί Φέτα    ΚΙΛΟ 7,94 241 1.913,54   0,00 9 71,46 250 1.985,00 258,05 2.243,05 

4.5 

Tυρί σκληρό 
για τρίψιμο  

ΚΙΛΟ 6,5 81 526,50   0,00 3 19,50 84 546,00 70,98 616,98 

4.6 

Φάκες  
ψιλές  500γρ 

ΤΕΜ 1,79 1290 2.309,10   0,00 40 71,60 1330 2.380,70 309,49 2.690,19 

4.7 
Ρύζι   
γλασσέ  1κ ΚΙΛΟ 1,04 850 884,00   0,00 26 27,04 876 911,04 118,44 1.029,48 

4.8 Μέλι 900γρ ΤΕΜ 14,00 230 3.220,00   0,00 8 112,00 238 3.332,00 433,16 3.765,16 

4.9 
Αλεύρι ( 1 
κιλο) ΚΙΛΟ 0,79 189 149,31   0,00 6 4,74 195 154,05 20,03 174,08 

4.10 

Γάλα 
Εβαπορέ 
400 γρ TEM 0,85 800 680,00 70 59,50 80 68,00 950 807,50 104,98 912,48 

4.11 
Μακαρόνιαρ
υζάκι 500γρ ΤΕΜ 0,74 450 333,00   0,00   0,00 450 333,00 43,29 376,29 

4.12 

Μακαρόνια 
κοραλάκι 
500γρ ΤΕΜ 0,74 1290 954,60   0,00 40 29,60 1330 984,20 127,95 1.112,15 

4.13 
Νερό 1500 
ml 1x6 ΤΕΜ 1,26 1350 1.701,00 90 113,40 60 75,60 1500 1.890,00 245,70 2.135,70 

4.14 

Φρυγανιές ( 
συσκ.4 
πακ.Χ 125 
γρμ ) ΤΕΜ. 1,50 0 0,00 15 22,50 30 45,00 45 67,50 8,78 76,28 

4.15 
Αλάτι  ψιλό  
500γρ ΤΕΜ. 0,30 120 36,00   0,00 7 2,10 127 38,10 4,95 43,05 

4.16 

Αλάτι 
ημιχονδρό 1 
Κ ΚΙΛΟ 0,30 75 22,50   0,00   0,00 75 22,50 2,93 25,43 

4.17 
Ρίγανη 
500gr ΚΙΛΟ 7,00 17 119,00   0,00 1 7,00 18 126,00 16,38 142,38 

4.18 

Γαρίφαλο  
τριμμένο  
500gr ΚΙΛΟ 12,10 17 205,70   0,00 1 12,10 18 217,80 28,31 246,11 
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4.19 

Μοσχοκάρυ
δο  τριμμένο 
500gr. ΚΙΛΟ 14,00 17 238,00   0,00 1 14,00 18 252,00 32,76 284,76 

4.20 

Κανέλλα 
σκόνη 500gr 

ΚΙΛΟ 4,00 17 68,00   0,00 1 4,00 18 72,00 9,36 81,36 

4.21 

Πιπέρι  
μαύρο 
τριμμένο 
500gr. ΚΙΛΟ 8,50 25 212,50   0,00 1 8,50 26 221,00 28,73 249,73 

4.22 

Πιπέρι 
κόκκινο 
ΠΑΠΡΙΚΑ 
500gr ΚΙΛΟ 3,00 17 51,00   0,00 1 3,00 18 54,00 7,02 61,02 

4.23 
Ψωμί για 
τοστ (860γρ) ΤΕΜ 2,64   0,00 15 39,60   0,00 15 39,60 5,15 44,75 

4.24 
Μαρμελάδα 
400γρ ΤΕΜ 2,60 530 1.378,00   0,00 17 44,20 547 1.422,20 184,89 1.607,09 

4.25 

Τοματοπολτ
ός 3 κιλων 

TEM 5,90 37 218,30   0,00 2 11,80 39 230,10 29,91 260,01 

4.26 

Τομάτα 
κονκασέ 
400ΓΡ ΤΕΜ 0,42 700 294,00   0,00 30 12,60 730 306,60 39,86 346,46 

4.27 Ξύδι   400γρ ΤΕΜ 0,30 585 175,50   0,00 15 4,50 600 180,00 23,40 203,40 

4.28 

Βανίλια ( 
συσκ. 5 
τεμ.) ΤΕΜ 1,60 150 240,00   0,00 4 6,40 154 246,40 32,03 278,43 

4.29 

Μπέικιν 
πάουντερ 
(συσκ. 500 
γρ.) ΤΕΜ 3,88 35 135,80   0,00 1 3,88 36 139,68 18,16 157,84 

4.30 
Ζάχαρη 
κιλού ΚΙΛΟ 0,95 102 96,90 20 19,00 3 2,85 125 118,75 15,44 134,19 

4.31 

Καφές 
Ελληνικός 
(συσκ. 490 
γρ.) ΤΕΜ. 4,50   0,00 30 135,00 15 67,50 45 202,50 26,33 228,83 

4.32 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 
ΚΑΦΕΣ ( 
600ΓΡ) ΤΕΜ 14,99   0,00 3 44,97   0,00 3 44,97 5,85 50,82 

4.33 
Τσάϊ 
(συσκ.100) ΤΕΜ 1,39   0,00 3 4,17 2 2,78 5 6,95 0,90 7,85 

4.34 

Μαργαρίνη 
συσκ. 2 
κιλών ΤΕΜ 6,30 46 289,80   0,00 1 6,30 47 296,10 38,49 334,59 

 

Συνολα 
    9607 18.796,40 

268,
00 580,04 423,00 862,91 

  
2.631,12 22.870,47 

                            

               Σύνολο ΤΜΗΜΑ 4 (με ΦΠΑ 13%) 
10.298

,00 20.239,35 2.631,12 22.870,47 

  
            

  

  
            

  

    

  

   
  

    

  

   
  

α/α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ 
Τιμή 

Μονάδ
ας 

ΤΜΗΜΑ 5:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV:15811000-6 

  

Συνολ
ικές 

Ποσότ
ητες 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 

        
Είδη για Δομές Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας  
        

        ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
  

ΚΑΠΗ 
  

ΚΗΦΗ 
ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

  
        

        
Κ.Α. 15.6481.01 

Κ.Α. 
15.6481.01 Κ.Α. 60.6481.01 

        

        
Ποσότητες Αξία 

Ποσ
ότητ
ες Αξία 

Ποσότ
ητες Αξία 

        

                            

5.1 
Ψωμί   
ολικής κιλού ΤΕΜ 1,70 937 938,70   0,00 35 59,50 972 998,20 129,77 1.127,97 

  Σύνολα     937 938,70 0 0,00 35 59,50 972 998,20 129,77 1.127,97 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 5 ΦΠΑ 13%   998,20 129,77 1.127,97 
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α/α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ 
Τιμή 

Μονάδ
ας 

ΤΜΗΜΑ 6:ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV:15300000-1 & 
0322000-9 

  

Συνολ
ικές 

Ποσότ
ητες 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 

        
Είδη για Δομές Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας  
        

        ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
  

ΚΑΠΗ 
  

ΚΗΦΗ 
ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

  
        

        
Κ.Α. 15.6481.01 

Κ.Α. 
15.6481.01 Κ.Α. 60.6481.01 

        

        
Ποσότητες Αξία 

Ποσ
ότητ
ες Αξία 

Ποσότ
ητες Αξία 

        

                            

6.1 Λεμόνια ΚΙΛΟ 1,30 160 208,00   0,00 10 13,00 170 221,00 28,73 249,73 

6.2 Λάχανο ΚΙΛΟ 0,62 726 450,12   0,00 24 14,88 750 465,00 60,45 525,45 

6.3 Πατάτες  ΚΙΛΟ 0,77 950 731,50   0,00 50 38,50 1000 770,00 100,10 870,10 

6.4 Κρεμμύδια ΚΙΛΟ 0,71 130 92,30   0,00 10 7,10 140 99,40 12,92 112,32 

6.5 Καρότα ΚΙΛΟ 1,05 232 243,60   0,00 8 8,40 240 252,00 32,76 284,76 

6.6 Κολοκύθια ΚΙΛΟ 1,62 70 113,40   0,00   0,00 70 113,40 14,74 128,14 

6.7 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 0,80 268 214,40   0,00 10 8,00 278 222,40 28,91 251,31 

6.8 Μήλα ΚΙΛΟ 1,65 268 442,20   0,00 10 16,50 278 458,70 59,63 518,33 

6.9 Μπανάνες ΚΙΛΟ 1,67 268 447,56   0,00 12 20,04 280 467,60 60,79 528,39 

6.10 Αχλάδια ΚΙΛΟ 1,95 268 522,60   0,00 10 19,50 278 542,10 70,47 612,57 

6.11 Σέλινο ΤΕΜ 0,41 200 82,00   0,00 10 4,10 210 86,10 11,19 97,29 

6.12 Σκόρδα  ΤΕΜ 0,45 238 107,10   0,00 12 5,40 250 112,50 14,63 127,13 

6.13 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 1,06 268 284,08   0,00 10 10,60 278 294,68 38,31 332,99 

6.14 Μαϊντανός ΤΕΜ 0,41 111 45,51   0,00 4 1,64 115 47,15 6,13 53,28 

  
Συνολα 

    4157 3.984,37 0 0,00 180 167,66 
4.337,

00 4.152,03 539,76 4.691,79 

                            

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 6 ΦΠΑ 13%     4.152,03 539,76 4.691,79 

ΤΜΗΜΑ 7:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV:15511600 Γάλα) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Μ.Μ Τ.Μ. ΗΜΕΡΕΣ ΑΤΟΜΑ  

Συνολικές 
Ποσότητες 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ  ΦΠΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Κ.Α 10.6063.002 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

7.1 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 3 180 153,00 19,89 172,89 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κ.Α. 20.6063.006       1/ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ- 2/ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-3/ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 

7.2 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 228 13.680 11.628,00 1511,64 13.139,64 

Κ.Α. 70.05.6063.002          ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

7.3 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 7 420 357,00 46,41 403,41 

Κ.Α. 35.6063.003     ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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7.4 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 20 1.200 1.020,00 132,6 1.152,60 

Κ.Α. 45.6063.007       ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΥΠΑΛΛ.ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)  
  

7.5 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 5 300 255,00 33,15 288,15 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Κ.Α. 15.6063. 002     ΤΜ. ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ-ΤΜ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ -ΤΜ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΤΜ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & Ν.ΓΕΝΙΑΣ 

7.6 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 38 2.280 1.938,00 251,94 2.189,94 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                        Κ.Α. 10.6063.002          ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

7.7 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 7 420 357,00 46,41 403,41 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κ.Α. 10.6063.002       1/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - 2/ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

7.8 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 5 300 255,00 33,15 288,15 

Κ.Α. 70.02.6063.001          ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ(ΥΠΗΡ.ΠΑΡΚΙΝ) 

7.9 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 8 480 408,00 53,04 461,04 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κ.Α. 30.6063.002        ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ,ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ- ΤΜ.ΠΑΛ.ΠΟΛΗΣ,ΠΑΡΑΔ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΑ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 

7.10 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 18 1.080 918,00 119,34 1.037,34 

Κ.Α. 15.6481.01  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ         

7.11 

Γάλα τύπου εβαπορέ 400 
γρ(συμπυκνωμένο, μη 

σακχαρούχο γάλα, 
αποστειρωμένο,πλήρες ή 

άπαχο) 

ΤΕΜ 0,85 60 128 7.680 6.528,00 848,64 7.376,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 7(ΦΠΑ 13%) 467 28.020 23.817,00 3.096,21 26.913,21 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ χωρίς 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ  ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1  3.424,38 445,17 3.869,55 

ΤΜΗΜΑ 2 2.710,62 352,38 3.063,00 

ΤΜΗΜΑ 3 4.251,06 552,64 4.803,70 

ΤΜΗΜΑ 4 20.239,35 2.631,12 22.870,47 

ΤΜΗΜΑ 5 998,20 129,77 1.127,97 

ΤΜΗΜΑ 6 4.152,03 539,76 4.691,79 

ΤΜΗΜΑ 7 23.817,00 3.096,21 26.913,21 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 59.592,64 7.747,04 67.339,68 
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