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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας 
έχοντας υπ’ όψη: 
1 Τις διατάξεις: 

1.1 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την εφαρμογή 
του Ν.3852/2010 -Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

1.2 Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/2008)«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 

1.3 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

1.4 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων......... και άλλες διατάξεις», 

1.5 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

1.6 που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 
4412/2016, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 1.4 του παρόντος, 

2 Την 126/2020 Ω58ΝΩΛ6-30 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης, ο 
τρόπος δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

3 Το 9031,889,397/2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για έκδοση Α.Α.Υ. 
4 Την 509,510,511,512,513,514,110,69/2020 Α.Α.Υ. με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό από τον αντίστοιχο ΚΑΕ του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2021,2022. 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  Ο Τ Ι  
Εκτίθεται σε ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιο διαγωνισμό 

με σφραγισμένες προσφορές, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» 

με κριτήριο ανάθεσης: 

 Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της μεγαλύτερης 
ποσοστιαίας έκπτωσης (%), επί τοις νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης του είδους της Περιφέρειας Αττικής για τα διατιμημένα είδη. 

 Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της  χαμηλότερης 
τιμής, για τα μη διατιμημένα είδη 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στα Παραρτήματα I 
έως VII και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης, καθώς και με τους ακόλουθους όρους: 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Στοιχεία Επικοινωνίας 

11 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Πόλη / T.K. Κορωπί 194 41 ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 Ανατολική Αττική 

Τηλέφωνο +30 213 2000756 ΦΑΞ +30 210 6624963 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tpkoropi@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αικατερίνη Μωραΐτη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.koropi.gr/ 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ) 

Κατηγορία  Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Κύρια δραστηριότητα 
Συλλογή-μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση-αποχέτευση, κοινωνικές υπηρε-
σίες, ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών - κοινοχρήστων χώρων 

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση, Βασιλέως Κωνσταντίνου 
 47, Γραφείο δημοπράτησης Έργων και Εργασιών 1ος όροφος. 

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
 απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην 
 διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

ΤΑ ΕΔΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ (δείγμα) ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΥΠΟΨΗ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ.  
 

Άρθρο 1.2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 
ΑΝΟΙΚΤΟ-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιο διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών, 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 
μεγαλύτερης ποσοστιαίας έκπτωσης (%), επί τοις νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης του είδους της Περιφέρειας Αττικής για τα διατιμημένα είδη. 

Για τα μη διατιμημένα είδη κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
αποκλειστικά βάσει της  χαμηλότερης τιμής. 

Η πηγή χρηματοδότησης είναι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και η δαπάνη για την σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 15-6474.003, 15-
6481.007, 20-6063.001, 25-6063.002, 45-6063.002, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2020 του Δήμου Κρωπίας, καθώς και τους αντίστοιχους κωδικούς των Νομικών Προσώπων ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 64.08.99.124, 
και ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» 15-6481.005. Αντίστοιχα ποσά έχουν προβλεφθεί και στους προϋπολογισμούς των 
επόμενων Οικονομικών Ετών. 

 

Άρθρο 1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, νερού, ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου 
κ.λπ. που χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα από τον ΔΗΜΟ, το ΝΠΠΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, το ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ και τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα προς προμήθεια είδη, 
κατηγοριοποιούνται κατά CPV2008 ως ακολούθως: 
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13 CPV  (Common Procurement Vocabulary) ΣΥΝΟΛΑ 
231.572,41 € 

Αριθμός Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 102.815,26 

15511000-3 Γάλα 104.375,75 

15411110-6 Ελαιόλαδο 11.503,80 

15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 12.877,60 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δεκαπέντε (15) τμήμα κατά την έννοια του Άρθρου 59 §1 «Υποδιαίρεση 
συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον επόμενο 
πίνακα: 

14 ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ 
224.495,62 € 

Α/A Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 34.556,02 

2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΔΚ 4.945,70 

3 ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 47.765,00 

4 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΦΗΤΤΟΣ 2.263,80 

5 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣ 9.240,00 

6 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 4.419,50 

7 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 6.240,00 

8 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2.250,00 

9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Β-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2.250,00 

10 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 1.030,25 

11 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 1.107,35 

12 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 11.678,00 

13 ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣ 86.250,00 

14 ΓΑΛΑ Α-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5.250,00 

15 ΓΑΛΑ Β-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5.250,00 

Θα γίνονται δεκτές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, ΓΙΑ ΕΝΑ, ή περισσότερα από τα ανωτέρω δεκαπέντε 
(15) τμήματα (Ν. 4412/2016  Άρθρο 59 §2). 

Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται. 

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 262.676,54 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24,0% ή 13% (προϋπολογισμός καθαρή αξία 231.572,41 ΦΠΑ:31.104,13€). 

Να σημειωθεί εδώ ότι έχει ανατεθεί ήδη από το ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» ένα τμήμα με τίτλο «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΣΦΗΤΤΟΣ», καθαρής αξίας 7.076,79 €. Επειδή η αξία του τμήματος αυτού δεν ξεπερνά τα όρια του άρθρου 6 
§10 του ν. 4412/2016 (<80.000,00€ και <20%), μπορεί να εξαιρεθεί από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. ΟΜΩΣ στην μέγιστη εκτιμώμενη αξία το τμήμα αυτό λήφθηκε υπόψη και έτσι διαμορφώθηκε η 
μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, των 
ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016  Άρθρο 132 §1 

περ. (α)), μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα 
στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της ΕΑΔΗΣΥ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για τις παρούσες συμβάσεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ δε θα ξεπεράσει τις 231.572,41 χωρίς ΦΠΑ, που είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων (Ν. 

4412/2016 Άρθρο 6), εξαιρουμένης της περίπτωσης που αναγράφεται στο Άρθρο 4.5 της παρούσης. 
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Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες (18), ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ §ΙΙ.1.5 
«Παράδοση/Παραλαβή - Παρακολούθηση Σύμβαση» και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 

 

Άρθρο 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 ιδίως: 
 Των άρθρων 148 έως 154 του Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44/2019), «…… εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την 

έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.», 

 Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].........» 

 Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/2017), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, ........», 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016),«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A΄ 143/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 του Ν. 4583/2018, 

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/2013) και ισχύει σήμερα, όσον αφορά το 
Γ.Ε.ΜΗ., ενώ ΔΕΝ ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9, 

 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/2013), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013.», 
και ειδικότερα η παράγραφος Ζ’ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ .... ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, 

 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/2013)«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων ...» και ειδικότερα των Άρθρων 19 και 48 (Άρθρο 

4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) αυτού, (διαδικασία χορηγητή-προμηθευτή για τις προμήθειες 
τροφίμων, λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, κλπ) 

 Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α΄ 204/2011)«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκ-

τρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016 και ισχύει, 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την εφαρμογή 
του Ν.3852/2010 -Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

 Του Ν. 3548/2007(ΦΕΚ Α΄ 68/2007), «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των 

χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.», 

 Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Του Ν. 2121/1993(ΦΕΚ Α΄ 25/1993), «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

 Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς 

σύμβασης εργασίας.», 
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 Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ A΄ 145/2016), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

 Των ΚΥΑ οικ. 60967 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β΄ 2525/2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)», 

 Της ΚΥΑ οικ. 60970 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β΄ 2525/2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο 

πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.», 

 Της ΚΥΑ Π1 2380/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφο-ρών και Δικτύων», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των κατευθυντηρίων οδηγιών της 
ΕΑΔΗΣΥ, των αποφάσεων της ολομέλειας του Ελ.Συν., των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστι-
κού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, καθώς και : 

 Της με αριθμ. 126/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης, 
τρόπος δημοπράτησης, οι τεχνικές προδιαγραφές και η ψήφιση της πίστωσης από τους αντίστοιχους ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018) 

 

Άρθρο 1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Οι υποψήφιοι να υποβάλλουν την Προσφορά τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, ως 
ακολούθως: 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11 Αυγούστου 2020 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 

 ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 

!!ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,(Ν. 4497/2017 Άρθρο107 §5) 

ήτοι : ημέρα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 37 
του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των αντίστοιχων 
Άρθρων της διακήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

Άρθρο 1.6. Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος, στις 
14.11.2019 στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης 

Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Electronic Daily - TED). 
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Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

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

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016. 

Όλα τα έγγραφα σύμβασης θα διατίθενται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :  http://www.koropi.gr. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 77 
§5Ν.4270/2014 των Άρθρων 1 §§3, 4 και §3 Ν.3548/2007, σε συνδυασμό με τα Άρθρα 377 §1 περ.35 & 379 §12 Ν. 
4412/2016. 
 

Άρθρο 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 τους. 

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

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

Άρθρο 2.1. Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 Η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ……………........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά και οι οποίες θα δοθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την κατά-
ληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες (Άρθρο 121, §5 περ 

α) Ν. 4412/2016.) πριν από την παραλαβή των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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

i) 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. 

ii) 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. 

Την απόφαση της παράτασης εκδίδει ο Δήμαρχος. Η απόφαση της παράτασης δημοσιεύεται κατά τα 
προβλεπόμενα. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών(Άρθρο 121, §5 Ν. 4412/2016.) 

2.1.4. Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ΚΑΙ συνοδεύονται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα, εκτός εάν διαφορετικά ζητείται και εξειδικεύεται παρακάτω. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 (Άρθρο 80, §10 Ν. 4412/2016), που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄ 188/1984). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνι-κή 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. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από 
το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να 
υποβάλλονται ή/και μόνο στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

2.1.5. Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των §2.9.2 και §4.17.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (Σχετικό υπόδειγμα διατίθεται στο Παράρτημα VI

  του παρόντος.) 
1. Την ημερομηνία έκδοσης 

2. Τον εκδότη. 

3. Προς «ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47»  

4. Τον αριθμό της εγγύησης.  

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

6. Την πλήρη επωνυμία τον Αρ. Φορολογικού Μητρώου και την διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης). 

7. Τους όρους : 
a. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
b. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

8. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης, και την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (λήξης υποβολής προσφορών) 

9. Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου που ζητά η διακήρυξη. 

10. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Κρωπίας και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέ-ρους 

του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5)ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

11. (Στην περίπτωση ένωσης Οικ. Φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης) 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.(Άρθρο 72, §5 Ν. 4412/2016) 

 

Άρθρο 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.), 





9 

 

 

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
 να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3 τις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της  αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος VI του παρόντος , που ανέρχεται σε ποσοστό ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ και ΠΕΝΗΝΤΑ επί τοις εκατό (1,5%) 
επί της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ προς τα 
κάτω όπως περιγράφεται στον επόμενο πίνακα: 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 
2.2.2.4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται για την εξακρίβωση των λόγων αποκλεισμού, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

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

Περιγραφή Ποσό χωρίς ΦΠΑ Ποσό εγγύησης 

TMHMA 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 34.556,02 520,00 

TMHMA 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΔΚ 4.945,70 70,00 

TMHMA 3 ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 47.765,00 720,00 

TMHMA 4 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΦΗΤΤΟΣ 2.263,80 30,00 

TMHMA 5 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣ 9.240,00 140,00 

TMHMA 6 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 4.419,50 70,00 

TMHMA 7 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 6.240,00 90,00 

TMHMA 8 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2.250,00 30,00 

TMHMA 9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Β-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2.250,00 30,00 

TMHMA 10 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 1.030,25 20,00 

TMHMA 11 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 1.107,35 20,00 

TMHMA 12 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 11.678,00 180,00 

TMHMA 13 ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣ 86.250,00 1.290,00 

TMHMA 14 ΓΑΛΑ Α-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5.250,00 80,00 

TMHMA 15 ΓΑΛΑ Β-βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5.250,00 80,00 





10 

 

 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμ-

 βουλίου 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 οποίαε νέχονται 

 υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)και στην §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, 

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 26ηςΟκτωβρίου 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 της25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

 νομοθεσία με το ν. 3691/2008, 

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 στo Εθνικό Δίκαιο με το Ν. 4198/2013. 

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

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τον Πρόεδρο και όλα 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
 κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
 δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

 

 ή/και 
 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
 υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 
 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
 εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 Δεναποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
 καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
 κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
 για την καταβολή τους. 

 

 ή/και 
 

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

β)Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, 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 §2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
 την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
 αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
 συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
 ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
 αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
 καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
 φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

 για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(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 2.2.9.2 της παρούσας, 

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

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

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της § 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
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2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της § 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως 
ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από 
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ζητούμενης Προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανο-
ποιούν 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 Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.   

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
ΔΕΝ απαιτείται ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

α) όμοιες συμβάσεις 
ΔΕΝ απαιτείται να έχουν εκτελέσει σύμβαση (δημόσια ή ιδιωτική) με φυσικό αντικείμενο παρόμοιο με της 
παρούσας. 

β) Τεχνικό προσωπικό 
ΔΕΝ απαιτείται η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού με εξαρτημένη ή μη σχέση εργασίας. 

γ) Τεχνογνωσία, εμπειρία  
ΔΕΝ απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία. 

δ) Τεχνικός εξοπλισμός 
ΔΕΝ απαιτείται να έχουν στην διάθεση τους ιδιαίτερο εξοπλισμό. 
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ε) Προϊόντα 
Να διαθέτουν προϊόντα πιστοποιημένα και ελεγμένα από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 
πρότυπα, και να είναι κατάλληλα για διακίνηση στην ΕΕ (πχ να διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος -CE). Επίσης θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το Παράρτημα Ι «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα 
αντικειμένου» της παρούσης. 

2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και λοιπά 

α) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να τηρούν 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή άλλο αντίστοιχο κατά την 

έννοια του Άρθρου 82 του Ν. 4412/2016, με πεδίο εφαρμογής Παραγωγή - Αποθήκευση - Διανομή τροφίμων. 

β) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να τηρούν 
 σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ή ISO 22000, (ή άλλο 

αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν. 4412/2016) όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 852/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όπως ισχύει ο οποίος αντικατέστησε την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ, με 
πεδίο εφαρμογής Παραγωγή - Αποθήκευση - Διανομή τροφίμων. 

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, όπως αναφέρονται στην§2.2.6, να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Στήριξη σε τρίτο φορέα για την κάλυψη των απαίτηση της παραγράφου 2.2.7 -Ποιότητα και περιβαλλοντική 
διαχείριση-, δεν επιτρέπεται, και η προσφορά θα απορρίπτεται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και 
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

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 §§ 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 §1 και §3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της, και τις οδηγίες που παρέχονται εκεί  

2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορί-
ζονται στις §2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 §3 περ.γ του ν. 4412/16. 

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 (§§ 2.2.5- 2.2.8). 
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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 2.2.3.4. 

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 διατί-
θεται 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 §4 ν. 4412/2016. 

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

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

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

Β.1.(β-1)Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

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

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

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

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4. 
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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. 

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 (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του (§ 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019 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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τύπος 3 (ΣΕΠΕ))του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 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 την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδο-
 χος είναι ανώνυμη εταιρία ................ 

ε) για την §2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
 του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστη-

ριότητας) προσκομίζουν:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου αναδόχου 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του (ημεδαπής ή 
αλλοδαπής) με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση 
αυτή πρέπει να είναι σε ισχύ την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και να έχει εκδοθεί εντός 
του τρέχοντος του Διαγωνισμού έτους. 

2. Νόμιμη άδεια σε ισχύ για την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σχετική με 
τα είδη του τμήματος για το οποίο συμμετέχει στο Διαγωνισμό. 

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 έχουν εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, (§12 άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε 

με το άρθρο 43 §7 α σημείο αδ’ του Ν. 4605/2019) εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της §2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 

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

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της §2.2.7 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν: 

α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ή άλλο αντίστοιχο  
 κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν. 4412/2016, με πεδίο εφαρμογής όπως ζητείται στην §2.2.7, το οποίο 
 θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
 Συνεργασίας για  την Πιστοποίηση-European Co-operation for Accreditation (πχ DAkkS-deutsche akkredi 

 tierungsstelle, UKAS-UK  national accreditation body, Cofrac, ΕΣΥΔ κλπ), 
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β) πιστοποιητικό τήρησης συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ή 
 ISO 22000, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν. 4412/2016, με πεδίο εφαρμογής όπως 
 ζητείται στην §2.2.7, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένος σε φορέα-
μέλος  της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση. 

Β.6. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης των προσφερόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις της §2.2.7 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
Όλα τα έγγραφα (πιστοποιητικά-βεβαιώσεις-τεχνικά φυλλάδια κ.λπ.), με τα οποία βεβαιώνεται ο έλεγχος και η 
καταλληλότητα των προϊόντων, όπως ζητείται στις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι «Απαιτήσεις και 
Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» της παρούσης καθώς και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. 

Τα δικαιολογητικά Β.2 έως και Β.6 θα βρίσκονται εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Β.7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και 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(§12 άρθρου 80 του 

ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 §7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019).  Στις λοιπές περιπτώσεις 
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 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. 

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.8. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 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 οικονο-
μικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιού-
μενη 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. 
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Β.9. 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 προβλεπό-
μενα στο άρθρο 19 §2 του ν. 4412/2016. 

Β.10. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την §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, ήτοι ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΣΧΕΔΙΟ 
συμφωνητικού συνεργασίας, από το οποίο να προκύπτει η πλήρης και εξειδικευμένη δέσμευση για την 
υλοποίηση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά του τρίτου 
Φορέα,  που είναι απαιτούμενα για τον Προσφέροντα Οικονομικό Φορέα. 

Τα δικαιολογητικά της § Β.9 θα βρίσκονται εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Άρθρο 2.3. Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει : 

 της μεγαλύτερης ποσοστιαίας έκπτωσης (%), επί τοις νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής 

λιανικής πώλησης του είδους της Περιφέρειας Αττικής για τα διατιμημένα είδη. 

 Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της  χαμηλότερης τιμής, για 

τα μη διατιμημένα είδη 

2.3.2. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
2.3.3. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

 

Άρθρο 2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της παρούσης, για όλα τα 
περιγραφόμενα είδη ανά τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά στην οποία: 

 αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης και 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), 

 δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινο-

πραξίας (Project Leader), 

 ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπησή της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής(Άρθρο 96, §7 του ν. 4412/2016),και ο οποίος την υπογράφει 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, εφόσον η προσφορά δεν είναι υπογεγραμμένη από όλους τους οικονομικούς φορείς 

που αποτελούν την ένωση. 
2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη 
στο άρθρο 1.5, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμ-
βάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθε- 

ντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές 
η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 
του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας στη λειτουργία της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ, ή σε τεχνικά προβλήματα-
δυσλειτουργίες του εξοπλισμού της Υπηρεσίας που διεξάγει το Διαγωνισμό, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα 
της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
 περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 
 τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
 προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
 Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
 προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
 τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
 νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν 
 χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
 ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
 την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρέχονται.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 
του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Επειδή δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν οι απαιτήσεις στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική της προσφορά και 
υπογράφουν ψηφιακά τα αντίστοιχα αρχεία. Η οικονομική τους προσφορά υποβάλλεται συμπληρώνοντας το 
έντυπο του Παραρτήματος V, το οποίο υπογράφεται και επισυνάπτεται το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.   

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

από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας. 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προσκόμιση δείγματος. 

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

α) Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.-ESPD) (Ν4412/2016 Άρθρο 79 §§1 και 3), όπως αναφέ-
 ρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμφωνα με την §2.2.9.1. της 
 παρούσας διακήρυξης. 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα 

 που συμμετέχει στην ένωση. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το Παράρτημα VI και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
 παρούσης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
 (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
 ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 
 προηγμένη ψηφιακή υπογραφή 

2.4.3.2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το εδάφιο Ι.1.2.2 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου του 
Παραρτήματος Ι της παρούσης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου υλικού καθώς 

και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής του υλικού, υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - φύλλο 

συμμόρφωσης ερωτηματολόγια κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η ικανότητα εκτέλεσης της ζητούμενης 
υπηρεσίας, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι. 

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» § Β.2 έως και Β.6, καθώς και Β.9, εφόσον ζητούνται 
θα βρίσκονται εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν 
δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που 
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης (και να τεκμηριώσει την διαφοροποίηση) προκειμένου να 
αξιολογηθούν. 

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Σύνταξη και υποβολή οικονομικών προσφορών 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συ-
στήματος.  Στην συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή >pdf<, το οποίο υπογρά-
φεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρο-
νική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο >pdf<. 

Επειδή η οικονομική προσφορά, δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένο 
και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του Παραρτήματος V, το οποίο περιέχει και το ανάλογο παράδειγμα. 
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Α. Τιμές 
Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για 
την παράδοση «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» του εμπορεύματος, καθώς επίσης και κάθε έξοδο ή επιβάρυνση υπέρ κάθε 
Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, έξοδα μεταφοράς, έξοδα αποθήκευσης, κ.λπ.), όλες οι κρατήσεις, 
καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και ιδίως το 
κόστος και τα έξοδα που αφορούν την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, την αμοιβή του 
άμεσα  απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των οδηγών, τεχνιτών και βοηθητικού 

προσωπι-κού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του, τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του 
εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, κ.λπ.) καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που δεν 
αναφέρεται στην παρούσα. 

Ειδικές δαπάνες που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν 
τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στις τιμές (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού 

στην Ελλάδα κ.λπ.). 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, ΕΚΤΟΣ 
από τα ακόλουθα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΦΗΤΤΟΣ ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 12 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 
Οι προσφερόμενες τιμές για τα ΑΝΩΤΕΡΩ τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, θα είναι 
σύμφωνες με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής της Περιφέρειας 
Αττικής την ημέρα παράδοσης των προσφερομένων ειδών, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης (όπως αυτές 

εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου-Παρατηρητήριο τιμών). 

Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της τιμής προσφοράς, θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή θα δοθεί υποχρεωτικά σε € (ευρώ). 

Οι επιμέρους τιμές ανά μονάδα μέτρησης, μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, εφόσον το σύνολο της προσφοράς ΔΕΝ υπερβαίνει το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδό-
τηση του αρμοδίου οργάνου στις οποίες: 

α) δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

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

γ) το σύνολο της προσφοράς υπερβαίνει το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως περιγράφεται στο 
 Μέρος 2 -Οικονομικό Αντικείμενο, του Παραρτήματος Ι, της παρούσας διακήρυξης. 

Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η τιμή προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ για παράδοση του 
εμπορεύματος ελευθέρου σε χώρο που θα βρίσκεται εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Κρωπίας. 

Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση από την Επιτροπή, σωστά, σύντομα και με ίσους όρους για όλους πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από τους Οικονομικούς φορείς που υποβάλλουν προσφορά, τα έντυπα που βρίσκονται στα 
Παραρτήματα της παρούσας. Η τιμή προσφοράς θα είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αλλαγή της 
ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα ή άλλες αιτίες, για 240 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
ημέρας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Ν. 

4412/2016 Άρθρο 97 §1) 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, να παρατείνει για 240 ημερολογιακές ημέρες, κατά ανώτατο όριο, την προθεσμία 
ισχύος των προσφορών αφού το ζητήσει εγγράφως από τους διαγωνιζόμενους πριν από την λήξη της, με 
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 §1α του ν. 
4412/2016 και την §2.2.2. της παρούσας. Εάν αυτοί το αποδεχθούν, τότε οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν για το επιπλέον διάστημα αυτό. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 97 §2) 

 
Οι Οικονομικοί φορείς δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, 
εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, τότε αυτοί κηρύσσονται 
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έκπτωτοι και χάνουν κάθε δικαίωμα για κατακύρωση, ΕΝΩ μπορεί να επιβληθεί ποινή αποκλεισμού για ΕΝΑ (1) 
χρόνο από τους Διαγωνισμούς του Δήμου Κρωπίας. 

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

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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 όχι. 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 
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 §2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), §2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφο-

 ρών), §2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), §2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

 οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), §2.4.5. (Χρόνοςισχύος προσφορών), 
 Άρθρο 3.1(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), Άρθρο 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

 αναδόχου) της παρούσας, 

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

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές (στρέβλωση 
 ανταγωνισμού). Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας 
 (περ. γ΄ της §4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 
 μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
 ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

Άρθρο 3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

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

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την ημέρα 
και ώρα που αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσης. 

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

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

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφόσον προτίθεται να προχωρήσει σε αποκλεισμό μιας προσφοράς λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς, κατά την έννοια του Άρθρου 102 του Ν. 

4412/2016, πρέπει να ζητήσει διευκρινήσεις κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο ίδιο ανωτέρω άρθρο. 

Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά. 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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. Επίσης επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 
πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο 
στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 
των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς 
έγκριση. 

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 προσφορές. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 90 

§1Tα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση) 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή (Άρθρο 221 Ν. 4412/2016) 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. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων 

σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά 
τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής 
σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των 
προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  
όλων των ανωτέρω σταδίων(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»),η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται 
μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.(Ν. 4412/2016 Άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

33, §4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019) 

 

Άρθρο 3.2. Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου - Πρόσκληση για την υποβολή τους 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρο 103 §1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, 

§12, περ. α του Ν. 4605/2019) από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014 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. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 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 δικαιολογητικών (άρθρο 80 §12 περ. ε και §13 του Ν. 4412/2016, όπως 

προστέθηκαν με το άρθρο 43 §7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του Ν. 4605/2019). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 
όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 103 §2 του Ν. 4412/2016, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 §12 περ. β’ του Ν. 4605/2019). 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 §5 εδαφ. α’ του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρι-
σης και της διαφάνειας. 
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά (άρθρο 103 §7 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 §12 περ. δ’ του Ν. 

4605/2019) λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης  

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

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί-, οι οποίες επήλθαν 
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 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 ανωτέρω 
(άρθρο 103 §6 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 §12 περ. γ’ του Ν. 4605/2019) 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. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως 
εξής:  Ποσοστό δεκαπέντε (15%) επί τοις εκατό στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό τριάντα 
(30%) επί τοις εκατό στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω, ποσοστού (<30%), απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο (Ν. 4412/2016 Άρθρο 105 §1).  

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (αύξηση ή μείωση) μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον 
προκύψουν ανάγκες σύμφωνα με το Άρθρο 1.3 της παρούσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016  ακολουθώντας τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι-ΜΕΡΟΣ Β  της παρούσης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης. 
 

Άρθρο 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 οριστικά, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 §2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 §13 περ. β’ του ν. 
4605/2019, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

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 εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
 άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
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 άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
 επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της §4 του 
 άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

ΚΑΙ 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 
 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

ΚΑΙ 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
 περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
 οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
 μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
 άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 
α) στην περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της 
 ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και  

β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του 
 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
 προδικαστικής προσφυγής. 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνο-
δεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες (άρθρο 105 §4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

107 περ.  27 του ν. 4497/2017) από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  

Μετά την πρόσκληση, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα μόνο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσ-
μία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 105 §5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 §13 σημείο δ’ του ν. 

4605/2019).  
 

Άρθρο 3.4. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 
πράξης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

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

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
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φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών (§3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”) 

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 
επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με 
το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 364, §2 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 §41, περ. β) του ν. 4605/2019. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώ-
του εδαφίου της §1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της §1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώ-
του εδαφίου της §1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την §1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυ-
ρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυ-
ρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία 
εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή 
επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 367 του ν. 4412/2016, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 43 §43 του ν. 4605/2019. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) 
ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε 
(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

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

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. 

Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 §4 του ν. 4412/2016. 
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας 
σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 3.5. Ματαίωση Διαδικασίας 

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

Άρθρο 4.1. Εγγυήσεις (προκαταβολής, καλής εκτέλεσης) 

4.1.1. Εγγύηση προκαταβολής 
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 

4.1.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 §1β) 
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 §2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης και 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.  

Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.  

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 και η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους του τμήματος των εργασιών που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του τμήματος του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη ολοκλήρωση εργασιών, η επιστροφή 
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

Άρθρο 4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που διέπουν τις λοιπές -πλην των δημοσιών κατά την έννοια του ν. 4412/2016- 
συμβάσεις, ΔΕΝ ισχύουν και ΔΕ δεσμεύουν την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης που θα συναφθεί με την πα-
ρούσα διαδικασία, παρά μόνο συμπληρωματικά στην περίπτωση που προκύψει πρόβλημα για το οποίο δεν 
υπάρχει ρυθμιστική διάταξη περί δημοσίων συμβάσεων. 
 

Άρθρο 4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνι-
κοασφαλιστικού 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 συνεργάτες 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. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, της παρούσης. 
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Άρθρο 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 §2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να 
μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 

Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή τον συνεργάτη του με τον οποίο υπάρχει η 
δέσμευση συνεργασίας ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

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 γνωστο-
ποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην §2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της §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 §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 §§ 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Επειδή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να προκύψει αύξηση των τιμών ή ακόμη και έλλειψη 
κάποιων προϊόντων, ενδέχεται να υπάρξει η ανάγκη τροποποίησης ποσοτήτων. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν 
υπάρχει φυσική καταστροφή, μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες, με αποτέλεσμα την  έλλειψη  κάποιων 
προϊόντων στην συγκεκριμένη εποχή (συνήθως αυτό παρατηρείται στα οπωρολαχανικά-νωπά προϊόντα, ακόμα και 
στα ελαιόδεντρα). Επίσης στα  διατιμημένα είδη, η μέση τιμή λιανικής πώλησης τους  διαμορφώνεται κάθε φορά 
από  την Περιφέρειας Αττικής και έτσι ενδέχεται να υπάρχει μικρή μεταβολή στο συνολικό πλήθος ή στην επί 
μέρους ποσόστωση των προς προμήθεια ειδών. 

Οι περιστάσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, παρά την επιμελή προετοιμασία της αρχικής σύμβασης 
από το Δ. Κρωπίας και έτσι είναι αδύνατο να αντιμετωπισθούν με σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων Για τους 
ανωτέρω λόγους  ενδέχεται να προκύψει αύξηση της συνολικής δαπάνης που οφείλεται σε κάποια προϊόντα και ο 
Δ. Κρωπίας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων 
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016  Άρθρο 132 §1 περ. (α)), μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της 

ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ), ακολουθώντας τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι-ΜΕΡΟΣ Β  της 

παρούσης και κατόπιν γνωμοδό-τησης του αρμοδίου οργάνου ως ακολούθως: 

1. Χρόνος περαίωσης 

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να τροποποιείται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

(α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

 μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

 σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται 

 υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
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(γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο με το μισό (50%) του αρχικού συμβατικού χρόνου εκτέλεσης 

 εργασιών.(Ν. 4412/2016 Άρθρο 217 §2) 

2. Οικονομικό-Φυσικό Αντικείμενο 
Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για τις συμβάσεις που θα συναφθούν δε θα 
ξεπεράσει τις 231.572,41 χωρίς ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία (Ν. 4412/2016 Άρθρο 6). 

Οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιηθούν προς τα επάνω (αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου), μέχρι ποσοστού 50% 
εφόσον το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από την ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ προσφερθείσα, στο 
Διαγωνισμό, έκπτωση ή προς τα κάτω (μείωση του Οικονομικού Αντικειμένου)μέχρι ποσοστού 20%. 

3. Τρόπος άσκησης 
Η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα γίνεται με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από 
τον Επόπτη και την Επιτροπή Παραλαβής. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στο αρμόδιο αποφασιστικό Όργανο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης 
ή μη. 

Μετά την έγκριση της τροποποίησης, συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση η οποία τίθεται σε ισχύ αμέσως, 
χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του 
αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται το ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο 4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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 §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 αναφέρο-

 νται στην §2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμ-

 βασης. 

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 ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙ-

 ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ). 





31 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 5.1. Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή αυτού του μέρους της 
ποσότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 
Οδηγίας 2011/7)» (σελ 1604 Ν. 4152/2013 Α΄ 107/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Ως ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία 
των παραλαμβανομένων υλικών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, θεωρείται η σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής 
ή η παρέλευση άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, εφ’ όσον δεν εμπλέκονται σε ενδιάμεσο στάδιο άλλες 
υπηρεσίες πλην αυτών του Δήμου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 
 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π. 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 Τα λοιπά έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

 Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα 
από το νόμο έγγραφα που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 

Επισημαίνεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 60967 
ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β΄ 2525/2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 

44)», και της ΚΥΑ οικ. 60970 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β΄ 2525/2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου 

στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.», σύμφωνα με τις οποίες είναι υποχρεωτική η έκδοση, παραλαβή, 
επεξεργασία και πληρωμή ηλεκτρονικού τιμολογίου για τις συναλλαγές αυτές. 

 
5.1.2. Τον 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 οι οποίες 
επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν σε κάθε πληρωμή: 

1. 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 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει- Άρθρο 375 §7 Ν.4412/2016). 

2. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυ-
γών (Άρθρο 350 §3 Ν.4412/2016) 

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

4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου πώλησης {ΤΠ ή ΔΑ-ΤΠ}) για την 
προμήθεια των υλικών 

Οι κρατήσεις εφόσον υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του 
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με βάση συγκεντρωτική κατάσταση 
δαπανών της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Κατά την υπογραφή και υλοποίηση της σύμβασης, την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη διαδικασία 
πληρωμής του αναδόχου, θα ισχύουν οι επιμέρους εκπτώσεις που προσέφερε (σε εργασία και ανταλλακτικά), 
όπως αυτές αποτυπώνονται στο Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση που προσέφερε ο Ανάδοχος 
κατά την υποβολή της προσφοράς του για τα ανταλλακτικά θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές του τιμοκατάλογου των 
επίσημων εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής-αντιπροσωπείας όσο στις τιμές του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης 
του ή τρίτων κατασκευαστών που υποβάλλει. 
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5.1.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δημόσια 
σύμβαση που θα συναφθεί μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας σύναψης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται 
μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών (Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου), η εκχώρηση απαιτήσεων του 
Αναδόχου σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων 
β΄ και γ΄ της §1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/2016), 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, με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμβασης. Η εκχώρηση των απαιτήσεων μπορεί να 
εξειδικεύεται με όρο στη σχετική σύμβαση και κατά γενικό κανόνα γίνεται με τις διατυπώσεις του άρθρου 145 του 
ν. 4270/2014. 

 

Άρθρο 5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την §II.1.5 
«Παράδοση/Παραλαβή υλικού - Παρακολούθηση Σύμβασης» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
(α) η προμήθεια δεν  παραδοθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

(β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινό-

μενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 

προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

(α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

(β) Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων 
 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
 συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
 των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 
 των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Η επιβολή του παραπάνω προστίμου δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
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Άρθρο 5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (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. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. (Ν. 4412/2016 

Άρθρο 205). 

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 §11 
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

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. 

 

Άρθρο 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. 
4412/2016. 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. 

 

Άρθρο 5.5. Χρόνος παράδοσης υλικών 

5.5.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε δεκαοκτώ μήνες (18), από την επομένη της 
υπογραφής της σύμβασης.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 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. 

5.5.2. 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. 

5.5.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Άρθρο 5.6. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

5.6.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την §11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω 
νόμου και το Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενερ-
γείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 
έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: μακροσκοπικός έλεγχος και  πρακτική 
δοκιμασία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την §3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

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

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την §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΄ έφεση 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 § 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. 

5.6.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τα Παραρτήματα ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και VII «Σχέδιο Σύμβασης» της παρούσας. 

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 ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

Άρθρο 5.7. Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 
εξωτερικό 

 

Άρθρο 5.8. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

5.8.1. 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. 

5.8.2. 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. 

5.8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις § 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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5.8.4. Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παρελήφθησαν έχουν διαφορετικές ιδιότητες από τα 
προσφερόμενα και εμφανισθεί ΚΡΥΦΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ -ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- 
που δεν μπορεί να αποκατασταθεί με μέριμνα, οικονομικό ή άλλο κόστος και ευθύνη του Αναδόχου, τότε με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 
208 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, ύστερα από επανειλημμένες οχλήσεις, δεν μπορέσει να αντικαταστήσει το/τα 
είδη που εμφάνισαν το πρόβλημα, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τότε 
ανακαλείται η οριστική παραλαβή του/των ειδών αυτών. Για την Οικονομική τακτοποίηση, συντάσσεται 
αρνητικός λογαριασμός κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων του Άρθρου 160  του ν. 4412/2016 παρακρατείται το 
αντίστοιχο ποσό, από επόμενη πληρωμή που θα γίνει στο όνομα του Αναδόχου, για οποιοδήποτε λόγο και εάν 
πραγματοποιείται αυτή. (είτε απορρέει από την ίδια σύμβαση είτε από συνδεδεμένες με αυτή συμβάσεις είτε από 

οποιαδήποτε άλλη σύμβαση). 

 

Άρθρο 5.9. Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
 

Άρθρο 5.10. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤEITAI 
 

Άρθρο 5.11. Αναπροσαρμογή τιμής 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 

Άρθρο 5.12. Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

5.12.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 
τα αδικήματα που αναφέρονται στην § 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, 
περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

5.12.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

5.12.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την εκτέλεση της σύμβασης του εκπτώτου αναδόχου, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης(Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 §1δ), περ. αα)). 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Δημήτριος Ν. Κιούση 
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7 Στοιχεία ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ  Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 

ΕΙΔΟΣ  Προμήθεια Υλικού 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 Ανατολική Αττική 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει : 

της μεγαλύτερης ποσοστιαίας έκπτωσης (%), επί τοις νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά 

μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους της Περιφέρειας Αττικής για τα διατιμημένα είδη. 

της  χαμηλότερης τιμής, για τα μη διατιμημένα είδη 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € 231.572,41 Καθαρή αξία (περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση προϋπολογισμού) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € 262.676,54 ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ δεκαπέντε (15) τμήματα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  18 ΜΗΝΕΣ 
 
 

  ΚΑΕ : 
15-6474.003 15-6481.007 20-6063.001 25-6063.002 
45-6063.002 64.08.99.124 15-6481.005 

 
  

9  CPV  (Common Procurement Vocabulary) ΣΥΝΟΛΑ 
231.572,41 € 

Αριθμός Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 102.815,26 

15511000-3 Γάλα 104.375,75 

15411110-6 Ελαιόλαδο 11.503,80 

15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 12.877,60 
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Παράρτημα I. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ 1 Φυσικό Αντικείμενο 

I.1.1. Περιβάλλον της σύμβασης 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ 6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / T.K. Βασ. Κωνσταντίνου 47 Κορωπί, 19400 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αικατερίνη Μωραΐτη 

Τηλέφωνο +30 213 2000756 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  tpkoropi@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων 

Είδος δημόσιας σύμβασης Προμήθεια Υλικού 

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) : δεκαπέντε (15)  

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση 

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»].........», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την 
εφαρμογή του Ν.3852/2010 -Πρόγραμμα Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ A΄ 87/2010),του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ A΄ 112/2010),του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ A΄ 143/2014),του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»(ΦΕΚ A΄ 34/2015), του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κατηγοριοποιούνται κατά CPV ως ακολούθως: 

 CPV  (Common Procurement Vocabulary) ΣΥΝΟΛΑ 
231.572,41 

Αριθμός Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 102.815,26 

15511000-3 Γάλα 104.375,75 

15411110-6 Ελαιόλαδο 11.503,80 

15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 12.877,60 

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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I.1.2. Αντικείμενο της σύμβασης 
I.1.2.1. Τεχνική Περιγραφή 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, νερού, ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου 
κ.λπ. που χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα από τον ΔΗΜΟ, το ΝΠΠΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, το ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ και τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

I.1.2.2. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου  

(α) Ισχύουσες διατάξεις 
Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις: 

 Του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το Άρθρο 54 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το Άρθρο 55 «Σήματα» 

 Του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και 

εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» 

 Της ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ Β’ 1187/2006), «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.». 

 Της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 2161/2017), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρή-

σεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις». 

 Κάθε άλλη διάταξη που αφορά την προμήθεια και τη διακίνηση τροφίμων. 

(β) Γενικές απαιτήσεις 
Η μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Κρωπίας, και αναφέρεται στην Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, 

νερού, ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου κ.λπ. που χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα από τον ΔΗΜΟ, το ΝΠΠΔ 

ΣΦΗΤΤΟΣ, το ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ και τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.  

Η τεχνική προσφορά θα περιέχει, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα εξής: 

1. Αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν 

στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας  του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελος 

του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς  την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

όπως αυτές ισχύουν. Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται ανάλογα με το είδος τους, με τα κατάλληλα οχήματα, τα 

οποία και θα απολυμαίνονται τακτικά. Το κρέας και τα ψάρια και οπωρολαχανικά θα μεταφέρονται με 

οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως ώστε να διασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς η κατάλληλη 

θερμοκρασία του κάθε τροφίμου, όπως ζητούνται στην ενότητα (γ) Ειδικές απαιτήσεις παρακάτω. 

2. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ότι τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, 

θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας 

εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να μην έχουν παράσιτα, έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους 

ιδιότητες να είναι αυτές που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών, όπως ζητούνται στην ενότητα (γ) 

Ειδικές απαιτήσεις παρακάτω. 

3. Την δήλωση τύπος 1 του Παραρτήματος IV του παρόντος. 

(γ) Ειδικές απαιτήσεις 
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι α΄ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης 
αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελος του οποιαδήποτε ασάφεια ως 
προς την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν.  

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία 
παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να μην 
έχουν παράσιτα, έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές που ορίζονται από τον 
κώδικα τροφίμων και ποτών. 

Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των 
συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η μεταφορά όλων των 
προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα  μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους 
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που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον υπεύθυνο του τμήματος. Το 
κρέας και τα ψάρια θα μεταφέρονται με οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως ώστε να διασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια 
της μεταφοράς η κατάλληλη θερμοκρασία του κάθε τροφίμου. 

1. ΓΑΛΑ  
To εβαπορέ γάλα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, πλήρες λιπαρών, σε μεταλλική συσκευασία καθαρού 
βάρους 388 έως 410 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ περίπου που με την προσθήκη αντίστοιχης ποσότητας ζεστού ή κρύου νερού 
θα δώσει περίπου 780-820 ml πλήρες πόσιμο ρόφημα γάλακτος. Τα λιπαρά του γάλακτος δεν θα είναι άνω των 
7,8%. Θα πρέπει στο κιτίο του εβαπορέ γάλακτος να υπάρχει ειδική επισήμανση ώστε να μην είναι εφικτή η 
περαιτέρω διάθεση και η ημερομηνία λήξης του δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία 
παράδοσης. Θα διατηρείται εκτός ψυγείου. 
 Ο υπολογισμός γάλακτος ανά άτομο την ημέρα έγινε με βάση την ΥΑ 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ Β’ 1503/2006) «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 
31119/19-05-2008 (ΦΕΚ Β’ 990/2008) και την ΚΥΑ ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ Β’ 1323/2007), όπου προβλέπεται σε περίπτωση 
αντικειμενικής αδυναμίας του ΟΤΑ να χορηγήσουν φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος τύπου μακράς διάρκειας ή 
τύπου εβαπορέ επί κυτίου δηλαδή για κάθε υπάλληλο προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιμου γάλακτος ημερησίως, δηλαδή 
για γάλα τύπου εβαπορέ, περίπου 500 ml συμπυκνωμένου γάλακτος. Η αντιστοιχία καθαρού βάρους με όγκο για το 
συμπυκνωμένο γάλα είναι περίπου 1,0621 γραμμάρια/ml, οπότε για 1000 ml έτοιμου ροφήματος γάλακτος (500 ml γάλα 
εβαπορέ) χρειαζόμαστε περίπου 530 γραμμάρια συμπυκνωμένου γάλακτος, ημερησίως, ανά εργαζόμενο. 
 

2. ΑΡΤΟΣ 
• Το ψωμί θα πρέπει να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι, να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα 

της διάθεσης και να παραδίδονται 3 με 4 ώρες μετά το ψήσιμο. 

• Να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία. 

• Να παραδίδονται από τον προμηθευτή μέσα σε χάρτινες σακούλες. 

 

3. ΨΑΡΙΑ 
• Θα πρέπει να είναι σχετικά προσφάτου καταψύξεως, α΄ ποιότητας, καταψυγμένα κατά μονάδα και καλά 

διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει ακόμη. 

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

• Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρος. 

• Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και πτερύγια. 

• 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. 

 

4. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

a. ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
• Να είναι A΄ ποιότητας και να προέρχεται από ζώο νεαρής ηλικίας το οποίο βρίσκεται σε καλή θρεπτική 

κατάσταση, χωρίς οσμή και αίματα και η ποσότητα θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται  
για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 

• Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την 
παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν την προέλευση. 

• Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρων. 

• Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. 

• Η συντήρηση και η διατήρηση  να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98 και του HACCP. 

b. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 
• Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό - λείο και να παράγονται στην Ελλάδα. 

• Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και πόδια. 

• Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5 έως 2 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. 

• Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία. 
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• Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας, έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 

• Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6). 

• Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική 
Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. 

• Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98 και του HACCP. 

 

5. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
• Να είναι α΄ ποιότητας, να παράγονται στην Ελλάδα εφόσον είναι εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές 

προδιαγραφές της κατηγορίας. 

• Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. 

• Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 

• Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. 

• Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι α΄ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής τους. 

 

6. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
• Όλα τα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και παραγωγής ίδιας ημέρας  

• Να πληρούν τις αγορανομικές διατάξεις. 

 

7. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

a. ΑΛΕΥΡΙ 
• Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε αεροστεγή συσκευασίες 500 ή 1000 γραμμαρίων που να αναφέρεται 
σ’ αυτήν η ημερομηνία λήξης.  

b.  ΑΥΓΑ 
• Τα αυγά να είναι κοινά, πτηνοτροφείου, κατηγορίας ΑΜ (Medium), μεσαίου βάρους από 53-63 γραμμάρια. 

• Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία 
διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

• Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες. 

• Στη συσκευασία να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους, καθώς επίσης και ημερομηνία 
συσκευασίας ή ωοσκόπησησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης. 

• Η παράδοση να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης. 

c. ΜΕΛΙ 
• Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. 

• Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. 

• Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα. 

d. ΤΥΡΙ 
• Η φέτα να είναι α΄ ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα», προστατευμένη 

ονομασία προέλευσης, τυρί, η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, το βάρος του περιεχομένου, 
ημερομηνία παραγωγής, στοιχεία ελέγχου. 

• Να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

• Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 

• Ειδικά το τυρί ΦΕΤΑ θα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται στην ΕΛΛΑΔΑ (ΠΟΠ), και να ΜΗΝ έχει την 
ένδειξη «ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ». Η φέτα έχει κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (Π.Ο.Π.) και πρέπει να προέρχεται μόνο από συγκεκριμένες περιοχές νομούς της Ελλάδας και από  
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συγκεκριμένες φυλές αιγοπροβάτων. Το όνομα «Φέτα» δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε τυριά 
παρόμοιας σύστασης που παρασκευάζονται εκτός και εντός Ελλάδας και με άλλη διαδικασία από την 
παραδοσιακή. (Θεσπίστηκε από την Ε.Ε. για την προστασία των προϊόντων τοπικής προέλευσης και τέθηκε σε ισχύ το 1996. Η 

καταχώριση της φέτας στον κατάλογο των προϊόντων Π.Ο.Π. προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από χώρες που παρήγαν ως τότε μεγάλες 
ποσότητες φέτας, όπως η Δανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η καταχώριση ακυρώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον 

Μάρτιο του 1999 (συνεκδ. υποθέσεις C-289/96, C‑293/96 και C‑299/96). Η Επιτροπή διεξήγαγε εκ νέου αναλυτική έρευνα, από την 
οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φέτα οφείλει να προστατευτεί ως ονομασία προέλευσης. Τον Οκτώβριο του 2002 με νέο 
Κανονισμό καταχωρίστηκε και πάλι η φέτα στον κατάλογο των προϊόντων Π.Ο.Π. κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Νέα προσφυγή της Δανίας 
και της Γερμανίας κατά του Κανονισμού αυτού απορρίφθηκε τελικά από το ΔΕΚ το 2005 (συνεκδ. υποθέσεις C-465/02 και C-466/02). 

• Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση, παρασκευασμένη από πρόβειο γάλα 
ή μείγμα αιγοπρόβειου γάλακτος με αναλογία έως 30% γίδινο γάλα. 

• Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλα για τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα 
τροφίμων, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σ’ αυτή. 

• Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και 
διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

• Το ημίσκληρο τυρί να είναι α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα και θα είναι υποχρεωτικά σε 
ΤΕΜΑΧΙΑ με μέγιστο βάρος τα 3 περίπου κιλά  

• Να αναφέρονται υποχρεωτικά ημίσκληρο τυρί, η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, το βάρος 
του περιεχομένου, ημερομηνία παραγωγής τυρί, η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, το βάρος 
του περιεχομένου, ημερομηνία παραγωγής. 

• Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από 
ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 

e. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
• Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. 

• Χώρος παρασκευής τους να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 
τόπος παρασκευής. 

f. ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ 
• Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι α’ ποιότητας. 

• Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγή συσκευασίες 500 – 1000 γραμμάρια. 

g. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΥΜΟΙ 
• Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγή συσκευασίες. 

• Να αναγράφεται σ’ αυτή  η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

h. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 
• Να παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι α’ ποιότητας. 

• Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγή συσκευασία και να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

 

8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
• Να αναγράφεται στη συσκευασία "έξτρα παρθένο ελαιόλαδο".  

• Να παράγεται στην Ελλάδα, ενώ μπορεί να συσκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Να είναι συσκευασμένο σε αεροστεγή ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος ή πλαστικά δοχεία του 
ενός ή των τεσσάρων λίτρων-αναλόγως τμήματος. 

• Η οξύτητα μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη χρονιά συγκομιδής και την ύπαρξη δάκου μικρότερης ή ίσης 
με 0,8 

• Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να 
παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. 
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I.1.2.3. Μεθοδολογία υλοποίησης 

Πριν την παράδοση θα προηγείται έγγραφη ή προφορική εντολή-παραγγελία. Η παράδοση των προϊόντων θα 

γίνεται επί τόπου του φορέα που έχει την ευθύνη της διαχείρισης των παραγγελιών σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης. 

I.1.2.4. Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 

I.1.2.5. Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και μπορεί να παραταθεί 

I.1.2.6. Υπεργολαβία 
Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό επί τοις εκατόν -%-) που προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία του/των υπεργολάβου/ων.  

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 §2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβι-
βάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ το οποίο θα έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση 
αυτής, θα αναγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας και λεπτομέρειες της συνεργασίας, το 
φυσικό αντικείμενο, (ΟΧΙ υποχρεωτικά το Οικονομικό αντικείμενο) η χρονική δέσμευση αμφοτέρων των αντισυμ-
βαλλομένων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνες (18), από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, οι 
ποινικές ρήτρες καθώς και η ανάληψη ευθύνης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση με έντεχνης 
υλοποίησης της σύμβασης. 

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά 
/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

I.1.2.7. Τόπος υλοποίησης / παροχής των υπηρεσιών 
Τα κτίρια με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό του Δήμου Κρωπίας και των Νομικών του Προσώπων (ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ», 

Α΄ Βάθμια, Β΄ Βάθμια, ΝΠΙΔ ΚΕΔ). 

I.1.2.8. Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  
Παραδοτέα είναι τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

I.1.2.9. Εκπαίδευση προσωπικού 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

I.1.2.10. Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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ΜΕΡΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο 
 

I.2.1. Χρηματοδότηση 
Η πηγή χρηματοδότησης είναι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και η δαπάνη για την σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 15-6474.003, 15-
6481.007, 20-6063.001, 25-6063.002, 45-6063.002, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2020 του Δήμου Κρωπίας, καθώς και τους αντίστοιχους κωδικούς των Νομικών Προσώπων ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 64.08.99.124, 
και ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» 15-6481.005. Αντίστοιχα ποσά έχουν προβλεφθεί και στους προϋπολογισμούς των 
επόμενων Οικονομικών Ετών. 

I.2.2. ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία σύμβασης/εων σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :231.572,41 

I.2.3. Ανάλυση ενδεικτικού προϋπολογισμού 
Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για τα δεκαπέντε (15) τμήματα είναι 262.676,54€ και αναλύεται σε ποσό 
231.572,41€ που είναι η καθαρή αξία και ποσό 31.104,13€ για ΦΠΑ. Ακολουθεί ανάλυση του προϋπολογισμού ανά 
τμήμα. 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ.) 130 ΤΕΜ 0,60 €   78,00 €   

2 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟ) 

45 ΤΕΜ 1,10 €   49,50 €   

3 
ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 

200 ΤΕΜ. 0,60 €   120,00 €   

4 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160ΓΡ.) 

200 ΤΕΜ. 1,50 €   300,00 €   

5 ΑΝΘΟΤΥΡΟ  110 ΚΙΛΟ 4,50 €   495,00 €   

6 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ) 7 ΤΕΜ. 2,30 €   16,10 €   

7 
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ Α ΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟ) 

80 ΤΕΜ. 2,30 €   184,00 €   

8 ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ >53 γρ  8000 ΤΕΜ 0,25 €   2.000,00 €   

9 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 388 έως 
410 ΓΡΑΜ) 

1898 ΤΕΜ 0,75 €   1.423,50 €   

10 
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ) 

3020 ΤΕΜ 1,30 €   3.926,00 €   

11 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ.) 700 ΤΕΜ. 1,10 €   770,00 €   

12 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡ.) 

300 ΤΕΜ. 3,00 €   900,00 €   

13 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,5 LT)  1000 ΤΕΜ 0,15 €   150,00 €   

14 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 LT) 80 ΤΕΜ. 0,35 €   28,00 €   

15 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 36 ΤΕΜ. 0,67 €   24,12 €   

16 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 850 ΤΕΜ. 0,90 €   765,00 €   

17 
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΣΕΡΙ) 
ΚΟΜΜΑΤΙ 

350 ΚΙΛΟ 8,50 €   2.975,00 €   

18 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 50 ΚΙΛΟ 11,95 €   597,50 €   

19 ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125ΓΡ.) 65 ΤΕΜ. 1,20 €   78,00 €   

20 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΓΡ.) 60 ΤΕΜ. 1,20 €   72,00 €   

21 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΓΡ.) 110 ΤΕΜ. 1,20 €   132,00 €   
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22 ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 70 ΤΕΜ. 5,50 €   385,00 €   

23 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 400 ΤΕΜ. 5,00 €   2.000,00 €   

24 ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ΓΡ.) 30 ΤΕΜ. 21,70 €   651,00 €   

25 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ.) 100 ΤΕΜ. 1,00 €   100,00 €   

26 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 800 ΤΕΜ. 1,10 €   880,00 €   

27 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 500 ΤΕΜ. 1,10 €   550,00 €   

28 ΜΑΚΑΡΟΝΙ Νο2 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 130 ΤΕΜ. 1,10 €   143,00 €   

29 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250ΓΡ.) 350 ΤΕΜ. 1,26 €   441,00 €   

30 ΜΕΛΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 950ΓΡ.) 70 ΤΕΜ. 10,00 €   700,00 €   

31 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
15ΓΡ.) 

6 ΤΕΜ. 1,20 €   7,20 €   

32 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 900 ΤΕΜ. 1,00 €   900,00 €   

33 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡ.) 240 ΤΕΜ. 1,00 €   240,00 €   

34 ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΓΡ.) 40 ΤΕΜ. 1,00 €   40,00 €   

35 ΡΕΒΥΘΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 200 ΤΕΜ. 1,70 €   340,00 €   

36 ΡΙΓΑΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 50ΓΡ)  50 ΤΕΜ. 1,00 €   50,00 €   

37 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 500 ΤΕΜ. 1,50 €   750,00 €   

38 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 500 ΤΕΜ. 1,60 €   800,00 €   

39 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ Ή ΨΙΛΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡ.) 

115 ΤΕΜ. 1,00 €   115,00 €   

40 
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ) 
ΚΟΜΜΑΤΙ ή ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

120 ΚΙΛΟ 8,50 €   1.020,00 €   

41 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΑ ) 5 ΤΕΜ. 14,30 €   71,50 €   

42 
ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟΥ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

150 ΤΕΜ. 3,50 €   525,00 €   

43 ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΚΑΟ 350 ΓΡ. 300 ΤΕΜ 4,06 €   1.218,00 €   

44 
ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 
ΦΑΚΕΛ.Χ 8ΓΡ) 

130 ΤΕΜ 1,10 €   143,00 €   

45 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 500 ΤΕΜ 1,50 €   750,00 €   

46 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑEΥΑΣΙΑ 80ΓΡ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΦΑΚΕΛ.Χ 8ΓΡ) 

50 ΤΕΜ 1,00 €   50,00 €   

47 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟ) 

200 ΤΕΜ 3,50 €   700,00 €   

48 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 250 ΤΕΜ. 1,80 €   450,00 €   

49 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ  500 ΚΙΛΟ 8,50 €   4.250,00 €   

50 ΦΡΥΓΑΝΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 100 ΤΕΜ. 1,79 €   179,00 €   

51 
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΠΑΚ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡ.) 

150 ΤΕΜ. 2,50 €   375,00 €   

52 
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΠΑΚ. 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800ΓΡ.) 

80 ΤΕΜ. 2,50 €   200,00 €   

53 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 
ΦΑΚΕΛ. Χ 8ΓΡ) 

110 ΤΕΜ. 1,00 €   110,00 €   

54 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5LT) 30 ΤΕΜ. 1,80 €   54,00 €   
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55 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SPRITE (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5LT) 30 ΤΕΜ. 1,80 €   54,00 €   

56 
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7,5ΓΡ ΠΕΡΙΠ. 5 
ΦΑΚΕΛ. Χ 1,5ΓΡ) 

40 ΤΕΜ.   0,50 €   20,00 € 

57 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15ΓΡ.) 40 ΤΕΜ. 1,00 €   40,00 €   

58 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELLO (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 15 ΤΕΜ. 5,00 €   75,00 €   

59 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ ΚΟΥΤΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡ.) 4 ΤΕΜ.   1,40 €   5,60 € 

60 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1,5LT)  

30 ΤΕΜ. 1,80 €   54,00 €   

61 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1,5LT) 

20 ΤΕΜ. 1,80 €   36,00 €   

        ΑΘΡΟΙΣΜΑ 34.530,42 € 25,60 € 

        ΦΠΑ 4.488,95 € 6,14 € 

        Σύνολο Δαπάνης 39.019,37 € 31,74 € 

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.051,12 € 

 ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΔΚ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0,5 lt  100 ΤΕΜ 0,15 €   15,00 €   

2 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 lt  50 ΤΕΜ 0,45 €   22,50 €   

3 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 388 έως 
410 ΓΡΑΜ) 

433 ΤΕΜ 0,75 €   324,75 €   

4 ΦΡΥΓΑΝΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 150 ΚΙΛΟ 1,79 €   268,50 €   

5 ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 10 ΚΙΛΟ 5,50 €   55,00 €   

6 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 60 ΚΙΛΟ 5,00 €   300,00 €   

7 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1,5 LT)  

70 ΤΕΜ. 1,26 €   88,20 €   

8 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SPRITE (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 
LT) 

70 ΤΕΜ. 1,80 €   126,00 €   

9 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 100 ΤΕΜ. 0,90 €   90,00 €   

10 
ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 
ΦΑΚΕΛ.Χ 8ΓΡ) 

2000 ΤΕΜ. 1,10 €   2.200,00 €   

11 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 
ΦΑΚΕΛ. Χ 8ΓΡ) 

800 ΤΕΜ. 1,00 €   800,00 €   

12 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΑ ) 10 ΤΕΜ. 14,30 €   143,00 €   

13 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡ. 
225 ΓΡ)  

55 ΤΕΜ.   1,25 €   68,75 € 

14 CROISSANT (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 85 ΓΡ.) 100 ΤΕΜ   0,70 €   70,00 € 

15 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ 55 ΚΙΛΟ   6,80 €   374,00 € 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4.432,95 € 512,75 € 

         ΦΠΑ 576,28 € 123,06 € 

        Σύνολο Δαπάνης 5.009,23 € 635,81 € 

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.645,04 € 
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ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟ) 

1500 ΤΕΜ. 1,10 €   1.650,00 €   

2 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 388 
έως 410 ΓΡΑΜ) 

4500 τεμ. 0,75 €   3.375,00 €   

3 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 1500 ΤΕΜ 1,10 €   1.650,00 €   

4 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 3000 ΤΕΜ 1,10 €   3.300,00 €   

5 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ  5000 ΤΕΜ 1,10 €   5.500,00 €   

6 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 2000 ΤΕΜ 1,50 €   3.000,00 €   

7 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 2000 ΤΕΜ 1,60 €   3.200,00 €   

8 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 3000 ΤΕΜ 1,50 €   4.500,00 €   

9 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 2000 ΤΕΜ 1,80 €   3.600,00 €   

10 ΦΡΥΓΑΝΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 1000 ΤΕΜ 1,79 €   1.790,00 €   

11 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 1500 ΤΕΜ 1,50 €   2.250,00 €   

12 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 3000 ΤΕΜ. 0,90 €   2.700,00 €   

13 ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125ΓΡ.) 1500 ΤΕΜ. 1,20 €   1.800,00 €   

14 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 95ΓΡ.) 500 ΤΕΜ 1,80 €   900,00 €   

15 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ) 1000 ΤΕΜ   2,30 €   2.300,00 € 

16 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 
ΠΕΡ. 225ΓΡ)  

3000 ΤΕΜ.   1,25 €   3.750,00 € 

17 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 2500 ΤΕΜ.   1,00 €   2.500,00 € 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 39.215,00 € 8.550,00 € 

          ΦΠΑ 5.097,95 € 2.052,00 € 

        Σύνολο Δαπάνης 44.312,95 € 10.602,00 € 

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.645,04 € 

 ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ 5L 

110 ΤΕΜ 20,58 €   2.263,80 €   

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.263,80 €   

          ΦΠΑ 294,29 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.558,09 € 
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ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ 1L 

2200 ΛΙΤΡΟ 4,20 €   9.240,00 €   

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9.240,00 €   

          ΦΠΑ 1.201,20 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.441,20 € 

 
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΨΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ κατεψ. 200 ΚΙΛΟ 6,19 €   1.238,00 €   

2 ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ κατεψυγ. 450 ΚΙΛΟ 7,07 €   3.181,50 €   

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4.419,50 €   

          ΦΠΑ 574,54 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.994,04 € 

 
ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1/2 ΚΙΛΟΥ 5000 ΤΕΜ 0,80 €   4.000,00 €   

2 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 750 ΓΡ. 1400 ΤΕΜ 1,60 €   2.240,00 €   

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6.240,00 €   

          ΦΠΑ 811,20 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.051,20 € 

 
ΤΜΗΜΑ 8 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Αβαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΑΡΤΙΔΙΑ ΤΣΟΥΡΕΚΟΕΙΔΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 
ΓΡΑΜ ΠΕΡΙΠΟΥ) 

250 ΚΙΛΟ 9,00 €   2.250,00 €   

        ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.250,00 €   

          ΦΠΑ 292,50 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.542,50 € 
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ΤΜΗΜΑ 9 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Ββαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΑΡΤΙΔΙΑ ΤΣΟΥΡΕΚΟΕΙΔΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 
ΓΡΑΜ ΠΕΡΙΠΟΥ) 

250 ΚΙΛΟ 9,00 €   2.250,00 €   

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.250,00 €   

          ΦΠΑ 13% 292,50 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.542,50 € 

 
ΤΜΗΜΑ 10 - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΚΕΙΚ ΔΙΑΦΟΡΑ 65 ΚΙΛΟ 6,85 €   445,25 €   

2 ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 65 ΚΙΛΟ 9,00 €   585,00 €   

                

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.030,25 €   

          ΦΠΑ 13% 133,93 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.164,18 €  

 
ΤΜΗΜΑ 11 - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΓΛΥΚΑ ΤΥΛΙΧΤΑ  71 ΚΙΛΟ 6,85 €   486,35 €   

2 ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  69 ΚΙΛΟ 9,00 €   621,00 €   

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.107,35 €   

          ΦΠΑ 13% 143,96 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.251,31 € 

 ΤΜΗΜΑ 12 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΜΟΣΧΑΡΙ ποντίκι Α/Ο νωπό εγχώριο  500 ΚΙΛΟ 8,40 €   4.200,00 €   

2 ΚΙΜΑΣ ελιά μοσχάρι νωπό εγχώριο 600 ΚΙΛΟ 8,40 €   5.040,00 €   

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Α' τύπου 70% νωπό εγχώριο 1150 ΚΙΛΟ 2,12 €   2.438,00 €   

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 11.678,00 €   

          ΦΠΑ 1.518,14 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.196,14 € 
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ΤΜΗΜΑ 13 - ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 388 
έως 410 ΓΡΑΜ) 

115000 ΤΕΜ 0,75 €   86.250,00 €   

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 86.250,00 €   

          ΦΠΑ 11.212,50 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97.462,50 € 

 
ΤΜΗΜΑ 14 - ΓΑΛΑ Α΄ Βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 388 
έως 410 ΓΡΑΜ) 

7000 ΤΕΜ 0,75 €   5.250,00 €   

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.250,00 €   

          ΦΠΑ 13% 682,50 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.932,50 € 

 ΤΜΗΜΑ 15 - ΓΑΛΑ Β΄ Βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 388 
έως 410 ΓΡΑΜ) 

7000 ΤΕΜ 0,75 €   5.250,00 €   

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.250,00 €   

          ΦΠΑ 13% 682,50 €   

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.932,50 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 15 

     

 
Μερική Δαπάνη 13% 215.407,27 €   

 
Μερική Δαπάνη 24%   9.088,35 € 

  
ΦΠΑ 13% 28.002,95 €   

  
ΦΠΑ 24%   2.181,20 € 

 
Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ 224.495,62 € 

 
ΦΠΑ (13% και 24%) 30.184,15 € 

 
Γενικό Σύνολο 254.679,77 € 

      

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της αξίας του τμήματος 
«ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ»  ανέρχεται στις 231.572,41 € Χωρίς ΦΠΑ 
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I.2.4. Τιμές αναφοράς 
Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανωτέρω § Ι.2.5, έγινε χρήση των τιμών από την έρευνα 
αγοράς που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

I.2.5. Τροποποίηση προϋπολογισμού 
Επειδή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να προκύψει αύξηση των τιμών ή ακόμη και έλλειψη 
κάποιων προϊόντων, ενδέχεται να υπάρξει η ανάγκη τροποποίησης ποσοτήτων. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν 
υπάρχει φυσική καταστροφή, μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες, με αποτέλεσμα την  έλλειψη  κάποιων 
προϊόντων στην συγκεκριμένη εποχή (συνήθως αυτό παρατηρείται στα οπωρολαχανικά-νωπά προϊόντα, ακόμα και 
στα ελαιόδεντρα). Επίσης στα  διατιμημένα είδη, η μέση τιμή λιανικής πώλησης τους  διαμορφώνεται κάθε φορά 
από  την Περιφέρειας Αττικής και έτσι ενδέχεται να υπάρχει μικρή μεταβολή στο συνολικό πλήθος ή στην επί 
μέρους ποσόστωση των προς προμήθεια ειδών. 

Οι περιστάσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, παρά την επιμελή προετοιμασία της αρχικής σύμβασης 
από το Δ. Κρωπίας και έτσι είναι αδύνατο να αντιμετωπισθούν με σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων Για τους 
ανωτέρω λόγους  ενδέχεται να προκύψει αύξηση της συνολικής δαπάνης που οφείλεται σε κάποια προϊόντα και ο 
Δ. Κρωπίας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων 
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016  Άρθρο 132 §1 περ. (α)), μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της 

ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ), ακολουθώντας τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι-ΜΕΡΟΣ Β  της 

παρούσης και κατόπιν γνωμοδό-τησης του αρμοδίου οργάνου ως ακολούθως: 

1. Χρόνος περαίωσης 

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να τροποποιείται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

(α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

 μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

 σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται 

 υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

(γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο με το μισό (50%) του αρχικού συμβατικού χρόνου εκτέλεσης 

 εργασιών.(Ν. 4412/2016 Άρθρο 217 §2) 

2. Οικονομικό-Φυσικό Αντικείμενο 
Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για τις συμβάσεις που θα συναφθούν δε θα 
ξεπεράσει τις 231.572,41 χωρίς ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία (Ν. 4412/2016 Άρθρο 6). 

Οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιηθούν προς τα επάνω (αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου), μέχρι ποσοστού 50% 
εφόσον το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από την ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ προσφερθείσα, στο 
Διαγωνισμό, έκπτωση ή προς τα κάτω (μείωση του Οικονομικού Αντικειμένου)μέχρι ποσοστού 20%. 

3. Τρόπος άσκησης 
Η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα γίνεται με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από 
τον Επόπτη και την Επιτροπή Παραλαβής. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στο αρμόδιο αποφασιστικό Όργανο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης 
ή μη. 

 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
Κορωπί 29 Ιουν 2020 Κορωπί 30 Ιουν 2020 

Ο/Η συντάξας/σα Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Κωνσταντίνος Σουκαράς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Α  

Σπυρίδων Σιούντρης MSc 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α 
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Παράρτημα II. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

II.1.1. Αντικείμενο συγγραφής 
Στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων, και σε συνδυασμό με τους 
λοιπούς όρους της συμβάσεως, θα γίνει η προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, νερού, ειδών παντοπωλείου, 
ελαιολάδου κ.λπ. που χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα από τον ΔΗΜΟ, το ΝΠΠΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, το ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ και τις 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Κρωπίας. 

Ανάδοχος θα ονομάζεται ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παρούσας Δημόσιας σύμβασης. 

II.1.2. Ισχύουσες διατάξεις 
Για την σύνταξη της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων υπόψη η κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα οι διατάξεις: 

 Των άρθρων 148 έως 154 του Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44/2019), «…… εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την 

έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.», 

 Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].........» 

 Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/2017), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, ........», 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/2013) και ισχύει σήμερα, όσον αφορά το 
Γ.Ε.ΜΗ., ενώ ΔΕΝ ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9, 

 Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α΄ 204/2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκ-

τρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την εφαρμογή 
του Ν.3852/2010 -Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

 Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των 

χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.», 

 Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς 

σύμβασης εργασίας.», 

 Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

 Κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της προμήθειας του 
τίτλου 

II.1.3. Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι  

1. H Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....), με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

1.1 Η Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

1.2 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

1.3 Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 

1.4 Tο ΕΕΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ 

1.5 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,  ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
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II.1.4. Παράδοση/Παραλαβή υλικού - Παρακολούθηση Σύμβασης 
Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής (εφεξής Ε.Π.) με απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και τα 
οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
(εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 
του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στη ΓΕΣΥ. 

Η προμήθεια θα παραδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π. καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
εδαφίου «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» του παρόντος. 

Η συνολική χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, αρχομένης της μέτρησης 
από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σταδιακά και μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

Σαν επί μέρους προθεσμία, ορίζεται ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ημερολογιακή ημέρα από την πρώτη παράδοση, ΕΚΤΟΣ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΓΙΩΝ του Ελληνικού Κράτους. 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται σε σημείο που θα καθορίζει κάθε φορά η Επιτροπή ή ο Αρμόδιος, για την 
επικοινωνία, υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Το σημείο θα είναι εντός 
των Διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα  μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει  η 
σύμβαση, και  εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν 
λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί τα προϊόντα  ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Εάν δεν εκτελεσθούν ΤΡΕΙΣ (3) ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ συνεχόμενα ο προμηθευτής μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή 
παραλαβής:  

α) είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς 
 έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 
 σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, 
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν. 4412. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγ-
ματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
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αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και 
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 
αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 
με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις 
υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Το έργο της Ε.Π.Π. τελειώνει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται 
 της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. 

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

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές τροποποιήσεις, 
 αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν 
 οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. 

II.1.5. Ενιαία ισχύς της συμβάσεως 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, 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. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

II.1.6. Υπεργολαβία 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 

Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή τον συνεργάτη του με τον οποίο υπάρχει η 
δέσμευση συνεργασίας, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση ολόκληρης της σύμβασης από τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά, η δε πληρωμές θα 
γίνονται στο όνομα του Αναδόχου. 
 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
Κορωπί 29 Ιουν 2020 Κορωπί 30 Ιουν 2020 

Ο/Η συντάξας/σα Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Κωνσταντίνος Σουκαράς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Α  

Σπυρίδων Σιούντρης MSc 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α 
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Παράρτημα III. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης-ΕΕΕΣ (European Single Procurement Document – ESPD), διατίθεται 
από την αναθέτουσα αρχή σε μορφή >pdf< και σε μορφή >xml<, στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, 
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ενιαίου Εγγράφου βρίσκονται στη διαδρομή 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 
Το ΕΕΕΣ είναι υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των 
επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες 
εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 
 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης 

 δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού και πληρούνται τα συναφή κριτήρια επιλογής 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 

 
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  ΕΕΕΣ,  το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) 
ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης-ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
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(1) 
Οι δηλούντες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα μνημονεύουν τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 

 Οι δηλούντες που έχουν την έδρα τους στην Αλλοδαπή μνημονεύουν τις αντίστοιχες διατάξεις της χώρας εγκατάστασης 
(2) 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, συνεχίστε σε νέα σελίδα 

Παράρτημα IV. Άλλες δηλώσεις 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τύπος 1  

 Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος που 

δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ, Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
 (1)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της § 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω ότι: 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι ……………………………………., δηλαδή μέχρι την …………………….. 

ΟΛΑ τα προϊόντα που προσφέρω θα είναι Α’ ποιότητας και θα τα διακινώ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς κινητά μέσα, 
στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, συσκευασίες κ.λπ.), που ορίζονται κάθε φορά. 

Ειδική μέριμνα θα δώσω στο χειρισμό των προϊόντων από το προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ -λόγω της πανδημίας COVID-19 από τον υιό SARS-CoV-2- απαιτήσεις της δημόσιας υγείας 

      ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ όλους τους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης και τα Παραρτήματα 
 αυτής. 

      ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  τους  αναλυτικούς όρους  της Διακήρυξης  και τα Παραρτήματα αυτής και συγκεκριμένα : 

 ............................................................................................................................................................ ......................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................... (2). 
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Παράρτημα V. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Πόλη / T.K. Κορωπί 194 41 ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 Ανατολική Αττική 

Τηλέφωνο +30 213 2000756 ΦΑΞ +30 210 6624963 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tpkoropi@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αικατερίνη Μωραΐτη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.koropi.gr/ 

Δραστηριότητα Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Κατηγορία  
Συλλογή-μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση-αποχέτευση, κοινωνικές υπηρε-
σίες, ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών - κοινοχρήστων χώρων 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων 

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Αριθμός τμημάτων(εάν υπάρχουν) δεκαπέντε (15) τμήματα 

Διάρκεια σύμβασης 18 ΜΗΝΕΣ 

Αριθμός αναφοράς Αποδίδεται στον φάκελο, ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (Να συμπληρωθεί από τον προσφέροντα) 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  ΔΟΥ  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας 
 

 

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) 

 

 

Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων θα είναι επί ποινή αποκλεισμού 
συντεταγμένη σύμφωνα με το έντυπο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Να διαγραφούν τα τμήματα για τα οποία δε θα κατατεθεί προσφορά 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ.) 130 ΤΕΜ     

2 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟ) 

45 ΤΕΜ     

3 
ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 

200 ΤΕΜ.     

4 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160ΓΡ.) 

200 ΤΕΜ.     

5 ΑΝΘΟΤΥΡΟ  110 ΚΙΛΟ     

6 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ) 7 ΤΕΜ.     

7 
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ Α ΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟ) 

80 ΤΕΜ.     

8 ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ >53 γρ  8000 ΤΕΜ     

9 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 388 έως 
410 ΓΡΑΜ) 

1898 ΤΕΜ     

10 
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ) 

3020 ΤΕΜ     

11 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ.) 700 ΤΕΜ.     

12 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡ.) 

300 ΤΕΜ.     

13 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,5 LT)  1000 ΤΕΜ     

14 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 LT) 80 ΤΕΜ.     

15 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 36 ΤΕΜ.     

16 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 850 ΤΕΜ.     

17 
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΣΕΡΙ) 
ΚΟΜΜΑΤΙ 

350 ΚΙΛΟ     

18 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 50 ΚΙΛΟ     

19 ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125ΓΡ.) 65 ΤΕΜ.     

20 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΓΡ.) 60 ΤΕΜ.     

21 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΓΡ.) 110 ΤΕΜ.     

22 ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 70 ΤΕΜ.     

23 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 400 ΤΕΜ.     

24 ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ΓΡ.) 30 ΤΕΜ.     

25 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ.) 100 ΤΕΜ.     

26 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 800 ΤΕΜ.     

27 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 500 ΤΕΜ.     

28 ΜΑΚΑΡΟΝΙ Νο2 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 130 ΤΕΜ.     

29 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250ΓΡ.) 350 ΤΕΜ.     

30 ΜΕΛΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 950ΓΡ.) 70 ΤΕΜ.     

31 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
15ΓΡ.) 

6 ΤΕΜ.     
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32 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 900 ΤΕΜ.     

33 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡ.) 240 ΤΕΜ.     

34 ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΓΡ.) 40 ΤΕΜ.     

35 ΡΕΒΥΘΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 200 ΤΕΜ.     

36 ΡΙΓΑΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 50ΓΡ)  50 ΤΕΜ.     

37 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 500 ΤΕΜ.     

38 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 500 ΤΕΜ.     

39 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ Ή ΨΙΛΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡ.) 

115 ΤΕΜ.     

40 
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ) 
ΚΟΜΜΑΤΙ ή ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

120 ΚΙΛΟ     

41 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΑ ) 5 ΤΕΜ.     

42 
ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟΥ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

150 ΤΕΜ.     

43 ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΚΑΟ 350 ΓΡ. 300 ΤΕΜ     

44 
ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 
ΦΑΚΕΛ.Χ 8ΓΡ) 

130 ΤΕΜ      

45 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 500 ΤΕΜ      

46 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑEΥΑΣΙΑ 80ΓΡ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΦΑΚΕΛ.Χ 8ΓΡ) 

50 ΤΕΜ      

47 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟ) 

200 ΤΕΜ      

48 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 250 ΤΕΜ.      

49 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ  500 ΚΙΛΟ      

50 ΦΡΥΓΑΝΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 100 ΤΕΜ.      

51 
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΠΑΚ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡ.) 

150 ΤΕΜ.      

52 
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΠΑΚ. 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800ΓΡ.) 

80 ΤΕΜ.      

53 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 
ΦΑΚΕΛ. Χ 8ΓΡ) 

110 ΤΕΜ.      

54 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5LT) 30 ΤΕΜ.      

55 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SPRITE (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5LT) 30 ΤΕΜ.      

56 
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7,5ΓΡ ΠΕΡΙΠ. 5 
ΦΑΚΕΛ. Χ 1,5ΓΡ) 

40 ΤΕΜ.     

57 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15ΓΡ.) 40 ΤΕΜ.     

58 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELLO (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 15 ΤΕΜ.     

59 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ ΚΟΥΤΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡ.) 4 ΤΕΜ.     

60 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1,5LT)  

30 ΤΕΜ.      

61 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1,5LT) 

20 ΤΕΜ.      

  

    
  

  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

ΦΠΑ   

Σύνολο Δαπάνης   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΔΚ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0,5 lt  100 ΤΕΜ      

2 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 lt  50 ΤΕΜ      

3 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 388 έως 
410 ΓΡΑΜ) 

433 ΤΕΜ      

4 ΦΡΥΓΑΝΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 150 ΚΙΛΟ      

5 ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 10 ΚΙΛΟ      

6 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 60 ΚΙΛΟ      

7 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1,5 LT)  

70 ΤΕΜ.      

8 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SPRITE (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 
LT) 

70 ΤΕΜ.     

9 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 100 ΤΕΜ.     

10 
ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 
ΦΑΚΕΛ.Χ 8ΓΡ) 

2000 ΤΕΜ.     

11 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 
ΦΑΚΕΛ. Χ 8ΓΡ) 

800 ΤΕΜ.     

12 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΑ ) 10 ΤΕΜ.     

13 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡ. 
225 ΓΡ)  

55 ΤΕΜ.     

14 CROISSANT (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 85 ΓΡ.) 100 ΤΕΜ     

15 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ 55 ΚΙΛΟ     

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

 ΦΠΑ   

Σύνολο Δαπάνης   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟ) 

1500 ΤΕΜ.     

2 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 388 
έως 410 ΓΡΑΜ) 

4500 ΤΕΜ.     

3 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 1500 ΤΕΜ.     

4 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 3000 ΤΕΜ.     

5 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ  5000 ΤΕΜ.     

6 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 2000 ΤΕΜ.     

7 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 2000 ΤΕΜ.     

8 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 3000 ΤΕΜ.     

9 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 2000 ΤΕΜ.     

10 ΦΡΥΓΑΝΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 1000 ΤΕΜ.     

11 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 1500 ΤΕΜ.     

12 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 3000 ΤΕΜ..     

13 ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125ΓΡ.) 1500 ΤΕΜ.     

14 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 95ΓΡ.) 500 ΤΕΜ.     

15 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ) 1000 ΤΕΜ.     

16 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 
ΠΕΡ. 225ΓΡ)  

3000 ΤΕΜ.     

17 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 2500 ΤΕΜ.     

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

  ΦΠΑ   

Σύνολο Δαπάνης   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΣΤΗΛΗ Δ 

Ποσότητα 
(ΤΕΜ.άχια) 

Ενδεικτική  
Μέση Τιμή  

(Μ.Τ.) 

Προσφερόμενο 
Ποσοστό έκπτωσης 

επί της Μ.Τ. (%) 

Μερική Δαπάνη 
 

Α(Β - (Β Γ)) 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

5λίτρων) 
110 20,58 €   

 

ΕΝΔΕΙ ΚΤΙ ΚΗ  Προσφορά  

ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

Προσφερόμενο Ποσοστό έκπτωσης ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

 

 
ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΣΤΗΛΗ Δ 

Ποσότητα 
(ΤΕΜ.άχια) 

Ενδεικτική  
Μέση Τιμή  

(Μ.Τ.) 

Προσφερόμενο 
Ποσοστό έκπτωσης 

επί της Μ.Τ. (%) 

Μερική Δαπάνη 
 

Α(Β - (Β Γ)) 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1λίτρο) 
2200 4,20 €   

 

ΕΝΔΕΙ ΚΤΙ ΚΗ  Προσφορά  

ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

Προσφερόμενο Ποσοστό έκπτωσης ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

 

 
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΣΤΗΛΗ Δ 

Ποσότητα 
(ΤΕΜ.άχια) 

Ενδεικτική  
Μέση Τιμή  

(Μ.Τ.) 

Προσφερόμενο 
Ποσοστό έκπτωσης 

επί της Μ.Τ. (%) 

Μερική Δαπάνη 
 

Α(Β - (Β Γ)) 

1 ΨΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ κατεψυγμένα 200 6,19 €   

2 ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ κατεψυγμένα 450 7,07 €   

 

ΕΝΔΕΙ ΚΤΙ ΚΗ  Προσφορά  

ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

Προσφερόμενο Ποσοστό έκπτωσης ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1/2 ΚΙΛΟΥ 5000 ΤΕΜ.      

2 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 750 ΓΡ. 1400 ΤΕΜ.      

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    

  ΦΠΑ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
ΤΜΗΜΑ 8 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α΄ βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΑΡΤΙΔΙΑ ΤΣΟΥΡΕΚΟΕΙΔΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 

ΓΡΑΜ ΠΕΡΙΠΟΥ) 
250 ΚΙΛΟ      

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

  ΦΠΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
ΤΜΗΜΑ 9 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Β΄ βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΑΡΤΙΔΙΑ ΤΣΟΥΡΕΚΟΕΙΔΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 

ΓΡΑΜ ΠΕΡΙΠΟΥ) 
250 ΚΙΛΟ      

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

  ΦΠΑ 13%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
ΤΜΗΜΑ 10 - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΚΕΙΚ ΔΙΑΦΟΡΑ 65 ΚΙΛΟ       

2 ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 65 ΚΙΛΟ       

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

  ΦΠΑ 13%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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ΤΜΗΜΑ 11 - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική Δαπάνη 
24% 

1 ΓΛΥΚΑ ΤΥΛΙΧΤΑ  71 ΚΙΛΟ      

2 ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  69 ΚΙΛΟ      

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

  ΦΠΑ 13%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
ΤΜΗΜΑ 12 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΦΗΤΤΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΣΤΗΛΗ Δ 

Ποσότητα 
(κιλά) 

Ενδεικτική  
Μέση Τιμή  

(Μ.Τ.) 

Προσφερόμενο 
Ποσοστό έκπτωσης 

επί της Μ.Τ. (%) 

Μερική Δαπάνη 
 

Α(Β - (Β Γ)) 

1 ΜΟΣΧΑΡΙ ποντίκι Α/Ο νωπό εγχώριο  500 8,40 €   

2 ΚΙΜΑΣ ελιά μοσχάρι νωπό εγχώριο 600 8,40 €   

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Α' τύπου 70% νωπό εγχώριο 1150 2,12 €   

 

ΕΝΔΕΙ ΚΤΙ ΚΗ  Προσφορά  

ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

Προσφερόμενο Ποσοστό έκπτωσης ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

 

 
ΤΜΗΜΑ 13 - ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
388 έως 410 ΓΡΑΜ) 

115000 ΤΕΜ. 
 

     

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    

  ΦΠΑ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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ΤΜΗΜΑ 14 - ΓΑΛΑ Α΄ Βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
388 έως 410 ΓΡΑΜ) 

7000 ΤΕΜ.      

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

  ΦΠΑ 13%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 ΤΜΗΜΑ 15 - ΓΑΛΑ Β΄ Βαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
388 έως 410 ΓΡΑΜ) 

7000 ΤΕΜ. 
 

     

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    

  ΦΠΑ 13%    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
 
 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Δήμου Κρωπίας να τροποποιήσει τη σύμβαση 

με αύξηση ή μείωση των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία, σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 

................... 
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Παράρτημα VI. Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών 

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  
Τα υποδείγματα να υποδεικνύονται στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύνταξη της επιστολής, προς αποφυγή απόρριψής της. 
1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματοςπχ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

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

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως)...............................................   (αριθμητικώς) ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  4.000,00 υπέρ του  
 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

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

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

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

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

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

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί 

την .................................., σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:«Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων»ΤΜΗΜΑ ..... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 

ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 150 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι την ....................  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα 

μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την §2.4.5 της Διακήρυξης, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 

ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 
Σημείωση 
Για εγγυήσεις που παρέχονται µε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού δεν απαιτείται να αναγράφεται  ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , ότι ο εκδότης παραιτείται από 
την ένσταση της διζήσεως,  ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως,  χρόνος ισχύος κ.λπ., τα οποία αφορούν 
µόνο τις παρεχόµενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες που εκδίδει το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

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

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως)...............................................   (αριθμητικώς) ευρώ. 

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

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  (αριθμητικώς) υπέρ του  
 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

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

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

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

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

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

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων» ΤΜΗΜΑ ....., σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας και την ………………….. 

απόφαση κατακύρωσης. 

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

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .................... (τουλάχιστο επί (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου). 

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα 

μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, 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. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 

ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 
 
 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 
Σημείωση 
Για εγγυήσεις που παρέχονται µε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού δεν απαιτείται να αναγράφεται  ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , ότι ο εκδότης παραιτείται από 
την ένσταση της διζήσεως,  ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως,  χρόνος ισχύος κ.λ.π., τα οποία αφορούν 
µόνο τις παρεχόµενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες που εκδίδει το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων 
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Παράρτημα VII. Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Αριθμός Σύμβασης:............. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 20... 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ποσού .................,.. € πλέον ΦΠΑ 

ΓΙΑ «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων» 
 
Στο Κορωπί σήμερα ............ 20.... ημέρα ............  μεταξύ των: 
 

1. Δήμου Κρωπίας που εδρεύει στο Κορωπί, οδός Βας, Κων/νου 47, με ΑΦΜ 090125604 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ο 

οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Ν. Κιούση με την ιδιότητα του Δημάρχου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 58  § 1 περ. στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010) που για λόγους συντομίας στην 

παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Υπηρεσία», και 

2. του ..............(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία).................................., ..................................(διεύθυνση έδρας)........... με 

ΑΦΜ................. και ΔΟΥ .............................., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την .....(Ονοματεπώνυμο) του 

(Πατρώνυμο) με ΑΔΤ................που εκδόθηκε την .................. από ....(εκδούσα αρχή)...και που για λόγους συντομίας 

στην παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Ανάδοχος», 

δηλώθηκαν αμοιβαία, έγιναν αποδεκτά, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αριθμ. ΤΥ/....../20.... τεχνική μελέτη, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου ώστε να εκτελεσθεί η σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του 

Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» προϋπολογισμού231.572,41πλέον ΦΠΑ. 

 Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ..................) με την οποία εγκρίθηκαν τα 

έγγραφα της σύμβασης και ο τρόπος εκτέλεσης, συντάχθηκαν οι όροι διακήρυξης και διατέθηκε πίστωση 

ποσού ......... . για την αντιμετώπιση της απαιτούμενης δαπάνης που αφορά την εκτέλεση της ανωτέρω 

σύμβασης. 

 Τα πρακτικά .................... της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 Την προσφορά του/της ........................................... 

 Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:...............)με την οποία κατακυρώνεται το 

αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας 

 Την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .................€ του (επωνυμία εκδότη) 

 Την υπ’ αρ. .................... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης 

 Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στους αντίστοιχους ΚΑ του 

Οικονομικού έτους 2021. 

 Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3979/2011, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010. 
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ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων, «...............(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)............................», που 

εδρεύει.............................., την εκτέλεση της σύμβασης για  την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., 

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»TMHMA....., έναντι συνολικού ποσού .......................... ΕΥΡΩ, 

ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τους παρακάτω όρους τους οποίους ο Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα: 

 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, νερού, ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου 
κλπ που χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα από τον ΔΗΜΟ, το ΝΠΠΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, το ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ και τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
 

Άρθρο 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Στην παρούσα προσαρτώνται κατά σειρά ισχύος (Αναλυτικοί όροι είναι το ισχυρότερο), και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής : 

1. Οι Αναλυτικοί Όροι της Διακήρυξης 

2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
 
 

Άρθρο 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
Το Συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης από τον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 
#........................................................................................... ΕΥΡΩ#, (.................€) πλέον Φ.Π.Α. 

Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης.  Στο Συμβατικό  τίμημα περιλαμβάνεται επίσης κάθε δαπάνη για την παράδοση 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» του εμπορεύματος, καθώς επίσης και κάθε έξοδο ή επιβάρυνση υπέρ κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού 
φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, έξοδα μεταφοράς, έξοδα αποθήκευσης, κ.λπ.), όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 
νόμιμη επιβάρυνση εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και ιδίως το κόστος και τα έξοδα που 
αφορούν την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, την αμοιβή του άμεσα  απασχολούμενου 
προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των οδηγών, τεχνιτών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά 
συναφή έξοδα με την απασχόληση του, τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, 

λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, κ.λπ.) καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που δεν αναφέρεται στην παρούσα. 

Ειδικές δαπάνες που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν 
τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στις τιμές (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού 

στην Ελλάδα κ.λπ.). 

Επισημαίνεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 60967 
ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β΄ 2525/2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 

44)», και της ΚΥΑ οικ. 60970 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β΄ 2525/2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου 

στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.», σύμφωνα με τις οποίες είναι υποχρεωτική η έκδοση, παραλαβή, 
επεξεργασία και πληρωμή ηλεκτρονικού τιμολογίου για τις συναλλαγές αυτές. 

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

Ή (αναλόγως τμήματος) 

Οι προσφερόμενες τιμές για τα ΑΝΩΤΕΡΩ τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, θα είναι 
σύμφωνες με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής της Περιφέρειας 
Αττικής την ημέρα παράδοσης των προσφερομένων ειδών, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης (όπως αυτές 

εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου-Παρατηρητήριο τιμών). 
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Άρθρο 4ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η πηγή χρηματοδότησης είναι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και η δαπάνη για την σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 15-6474.003, 15-
6481.007, 20-6063.001, 25-6063.002, 45-6063.002, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2020 του Δήμου Κρωπίας, καθώς και τους αντίστοιχους κωδικούς των Νομικών Προσώπων ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 64.08.99.124, 
και ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» 15-6481.005. Αντίστοιχα ποσά έχουν προβλεφθεί και στους προϋπολογισμούς των 
επόμενων Οικονομικών Ετών. 

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται στον επόμενο πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΔΚ 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσό 
τητα 

Μον 
Μέτρ 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 13%) 

Τιμή 
Μονάδος 
(ΦΠΑ 24%) 

Μερική 
Δαπάνη 13% 

Μερική 
Δαπάνη 24% 

1 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0,5 lt  100 ΤΕΜ      

2 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 lt  50 ΤΕΜ      

3 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 388 έως 
410 ΓΡΑΜ) 

433 ΤΕΜ      

4 ΦΡΥΓΑΝΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 150 ΚΙΛΟ      

5 ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ.) 10 ΚΙΛΟ      

6 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 60 ΚΙΛΟ      

7 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1,5 LT)  

70 ΤΕΜ.      

8 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SPRITE (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5 
LT) 

70 ΤΕΜ.     

9 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ) 100 ΤΕΜ.     

10 
ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 
ΦΑΚΕΛ.Χ 8ΓΡ) 

2000 ΤΕΜ.     

11 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 
ΦΑΚΕΛ. Χ 8ΓΡ) 

800 ΤΕΜ.     

12 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΑ ) 10 ΤΕΜ.     

13 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡ. 
225 ΓΡ)  

55 ΤΕΜ.     

14 CROISSANT (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 85 ΓΡ.) 100 ΤΕΜ     

15 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ 55 ΚΙΛΟ     

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

 ΦΠΑ   

Σύνολο Δαπάνης   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί ανεξαρτήτως τροποποιήσεων, προαιρέσεων κλπ, σε ΚΑΜΜΙΑ περίπτωση δε 

θα ξεπεράσει τις ...................... € χωρίς ΦΠΑ. 
 
 

Άρθρο 5ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(το άρθρο θα διαμορφωθεί αναλόγως τμήματος) 

Η σύμβαση εκτελείται στα διοικητικά όρια του Δήμου Κρωπίας.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την 
Υπηρεσία ………………….. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
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του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα 
που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση  ανασφάλιστου προσωπικού. 

Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα 
θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη άδεια οδηγήσεως σύμφωνα 
με τα απασχολούμενα οχήματα και ανάλογη προϋπηρεσία. 

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 
πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. 

Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την  αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης 
εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση 
της. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών με τον εξοπλισμό του, για το 
σύνολο ή μέρος αυτού από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με 
την υπαιτιότητά του. 

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, αρχομένης της μέτρησης από την 
επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σταδιακά και μπορεί να παραταθεί με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και 
Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 6ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Για την παραλαβή των εργασιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 §11 (δ) του Ν. 4412/2016, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και συντάσσεται πρωτόκολλο από την επιτροπή το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 
Ανάδοχο. 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 5.7«Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» των 
Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης και των αναλυτικώς αναφερομένων στο Παράρτημα II αυτής. 
 
 

Άρθρο 7ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. ................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ ποσού ................. € που 
έχει εκδοθεί από την .................................. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Η εγγύησης καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος, σταδιακά, 10 ημέρες ύστερα από 
την παραλαβή του εκτελεσθέντος αντικειμένου από την ΕΠΠ. Η αποδέσμευση γίνεται με αντικατάσταση της 
υπάρχουσας με νέα μικρότερης αξίας, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας των υπολοίπων προς 
εκτέλεση εργασιών. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας, 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, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η 
υφιστάμενη εγγύηση απομειούμενη από τις σταδιακές παραδόσεις καλύπτει το νέο συμβατικό (υπόλοιπο + νέο) 

αντικείμενο. 

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 
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ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των συνεργατών του. Σε κάθε περίπτωση, την 
πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Η εγγύηση 
καταπίπτει ολικά ή μερικά στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης και ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Εάν ο Ανάδοχος κυρηχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 

 Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. Εάν κατά 

την παραλαβή του τμήματος της εργασίας του βρεθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της συμφωνημένης 

σύμβασης και προκύψουν έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά την έννοια του Άρθρου 208 

του Ν. 4412/2016 

 σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 

Άρθρο 8ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επειδή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να προκύψει αύξηση των τιμών ή ακόμη και έλλειψη 
κάποιων προϊόντων, ενδέχεται να υπάρξει η ανάγκη τροποποίησης ποσοτήτων. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν 
υπάρχει φυσική καταστροφή, μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες, με αποτέλεσμα την  έλλειψη  κάποιων 
προϊόντων στην συγκεκριμένη εποχή (συνήθως αυτό παρατηρείται στα οπωρολαχανικά-νωπά προϊόντα, ακόμα και 
στα ελαιόδεντρα). Επίσης στα  διατιμημένα είδη, η μέση τιμή λιανικής πώλησης τους  διαμορφώνεται κάθε φορά 
από  την Περιφέρειας Αττικής και έτσι ενδέχεται να υπάρχει μικρή μεταβολή στο συνολικό πλήθος ή στην επί 
μέρους ποσόστωση των προς προμήθεια ειδών. 

Οι περιστάσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, παρά την επιμελή προετοιμασία της αρχικής σύμβασης 
από το Δ. Κρωπίας και έτσι είναι αδύνατο να αντιμετωπισθούν με σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων Για τους 
ανωτέρω λόγους  ενδέχεται να προκύψει αύξηση της συνολικής δαπάνης που οφείλεται σε κάποια προϊόντα και ο 
Δ. Κρωπίας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων 
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016  Άρθρο 132 §1 περ. (α)), μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της 

ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ), ακολουθώντας τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι-ΜΕΡΟΣ Β  της 

παρούσης και κατόπιν γνωμοδό-τησης του αρμοδίου οργάνου ως ακολούθως: 

1. Χρόνος περαίωσης 

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να τροποποιείται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

(α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

 μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

 σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται 

 υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

(γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο με το μισό (50%) του αρχικού συμβατικού χρόνου εκτέλεσης 

 εργασιών.(Ν. 4412/2016 Άρθρο 217 §2) 

2. Οικονομικό-Φυσικό Αντικείμενο 
Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για τις συμβάσεις που θα συναφθούν δε θα 
ξεπεράσει τις 231.572,41 χωρίς ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία (Ν. 4412/2016 Άρθρο 6). 

Οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιηθούν προς τα επάνω (αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου), μέχρι ποσοστού 50% 
εφόσον το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από την ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ προσφερθείσα, στο 
Διαγωνισμό, έκπτωση ή προς τα κάτω (μείωση του Οικονομικού Αντικειμένου)μέχρι ποσοστού 20%. 

3. Τρόπος άσκησης 
Η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα γίνεται με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από 
τον Επόπτη και την Επιτροπή Παραλαβής. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στο αρμόδιο αποφασιστικό Όργανο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης 
ή μη. 





Παράρτημα VIIσελ 38 

D:\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ\1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2020\4. ΤΡΟΦΙΜΑ-ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ\3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ\10. σωστ
η ΑΠΛΗ_ΜΟΡΦΗ_08_07_2020_06.32.56.docx 

Μετά την έγκριση της τροποποίησης, συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση η οποία τίθεται σε ισχύ αμέσως, 
χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του 
αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται το ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας-γνωμοδότηση ελέγχει ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΛΕΣ τις συμβάσεις. 

 

Άρθρο 9ο ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 219 και 220 του Ν. 4412/2016 και την §II.1.5 
«Παράδοση/Παραλαβή υλικού - Παρακολούθηση Σύμβασης» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
(α) η εργασία δεν  παραδοθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

(β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

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

(α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

(β) ………….. 

(β) αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις 
 διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 

(γ) αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Δ. 
Κρωπίας, αμέσως μετά την απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου 

Αν οι υπηρεσίες/εργασίες παρασχεθούν/παραδοθούν ή επαναληφθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
 συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
 προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
 παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 
 των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
 υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
 παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
 προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών 
ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
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Άρθρο 10ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1.1.1. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή αυτού του μέρους της 
ποσότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 
Οδηγίας 2011/7)» (σελ 1604 Ν. 4152/2013 Α΄ 107/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Ως ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία 
των παραλαμβανομένων υλικών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, θεωρείται η σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής 
ή η παρέλευση άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, εφ’ όσον δεν εμπλέκονται σε ενδιάμεσο στάδιο άλλες 
υπηρεσίες πλην αυτών του Δήμου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 
 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π. 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 Τα λοιπά έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

 Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα 
από το νόμο έγγραφα που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 

Επισημαίνεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 60967 
ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β΄ 2525/2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 

44)», και της ΚΥΑ οικ. 60970 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β΄ 2525/2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου 

στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.», σύμφωνα με τις οποίες είναι υποχρεωτική η έκδοση, παραλαβή, 
επεξεργασία και πληρωμή ηλεκτρονικού τιμολογίου για τις συναλλαγές αυτές. 

Τον 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 οι οποίες 
επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν σε κάθε πληρωμή: 

1. 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 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει- Άρθρο 375 §7 Ν.4412/2016). 

2. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυ-
γών (Άρθρο 350 §3 Ν.4412/2016) 

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

4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου πώλησης {ΤΠ ή ΔΑ-ΤΠ}) για την 
προμήθεια των υλικών 

Οι κρατήσεις εφόσον υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του 
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με βάση συγκεντρωτική κατάσταση 
δαπανών της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Κατά την υπογραφή και υλοποίηση της σύμβασης, την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη διαδικασία 
πληρωμής του αναδόχου, θα ισχύουν οι επιμέρους εκπτώσεις που προσέφερε (σε εργασία και ανταλλακτικά), 
όπως αυτές αποτυπώνονται στο Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση που προσέφερε ο Ανάδοχος 
κατά την υποβολή της προσφοράς του για τα ανταλλακτικά θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές του τιμοκατάλογου των 
επίσημων εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής-αντιπροσωπείας όσο στις τιμές του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης 
του ή τρίτων κατασκευαστών που υποβάλλει. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δημόσια 
σύμβαση που θα συναφθεί μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας σύναψης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται 
μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών (Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου), η εκχώρηση απαιτήσεων του 
Αναδόχου σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων 
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β΄ και γ΄ της §1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/2016), 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, με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμβασης. Η εκχώρηση των απαιτήσεων μπορεί να 
εξειδικεύεται με όρο στη σχετική σύμβαση και κατά γενικό κανόνα γίνεται με τις διατυπώσεις του άρθρου 145 του 
ν. 4270/2014. 

 

Άρθρο 11ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει το έργου του Αναδόχου, προκειμένου να υλοποιηθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να παρέχει στον Ανάδοχο 
κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο εφόσον το διαθέτει. 

ΟΛΕΣ οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, για την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να 
συντονίζονται με ευθύνη της Ε.Π. και του Επόπτη που έχει καθορισθεί για το σκοπό αυτό. 

Στα καθήκοντα της Ε.Π. και του Επόπτη περιλαμβάνεται ο συντονισμός όλων των σταδίων εκτέλεσης της σύμβασης, 
ήτοι την αρχική οργάνωση, την παρακολούθηση της ορθής και έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών, την μερική 
εκταμίευση των πληρωμών ΜΕΧΡΙ και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ και την ΟΛΙΚΗ εξόφληση των εργασιών που έχουν 
παραληφθεί. 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εφόσον πιστοποιείται η εργασία από την Ε.Π., να καταβάλλει στον Ανάδοχο την 
αντίστοιχη αμοιβή. 

 
 

Άρθρο 12ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία υποχρεώσεις του, 
όπως αναφέρονται στην παρούσα, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας. 

Εντολές λαμβάνει από την Επιτροπή Παραλαβής και τον Επόπτη ή τον Δήμαρχο ή τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, από αυτή που περιλαμβάνεται στην οικονομική του 
προσφορά να παρέχει προσωπικό για τη πραγματοποίηση της υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για όποιο ατύχημα συμβεί είτε στο προσωπικό του, είτε σε διερχόμενους 
πολίτες και οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Εάν η σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών από υπαιτιότητα ή παράβαση 
ουσιωδών υποχρεώσεων, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ο πρώτος των 
συμβαλλομένων δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ολόκληρη ή εν μέρει, αζημίως για τον ίδιο και 
επιφυλασσόμενος να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εάν υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου 
ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

Άρθρο 13ο ΛΥΣΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

1. Όταν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της §4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

2. Όταν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

3. Εάν 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 ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ) 
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4. Όταν ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει την υπηρεσία σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση 

παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Υπηρεσίας. 

5. Όταν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει τμήμα της ή εργασίες, υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 

των περιουσιακών του στοιχείων. 

7. Όταν εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία 
θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της 
ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Υπηρεσία γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 
παράβαση θεραπευθείσα. 

Κατά τα λοιπά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Άρθρο 203. 

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος(ρητή ρήτρα υποκατάστασης(Ν. 

4412/2016 Άρθρο 132 §1δ), περ. αα)). 

ΟΑνάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση λόγω μη τήρησης των όρων της παρούσας, αν από τη συνολική 
συμπεριφορά του Εργοδότη συνάγεται ότι υπάρχει αδυναμία ή απροθυμία συμμόρφωσης με τους όρους της 
παρούσας που καθιστούν δυσχερή ή επισφαλή την εκτέλεση της σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 14ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΩΝΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,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 προβλεπό-
μενου 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 (Ν. 4412/2016 

Άρθρο 205). 

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. 
 
 

Άρθρο 15ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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 §§ 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 
4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 43 §23 του ν. 4605/2019. Πριν από την άσκηση της 
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προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 16ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που 
η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, είτε αυτή συνίσταται σε εξωτερικά γεγονότα 
(γεγονότα δηλαδή έξω από τη σφαίρα επιρροής του ανθρώπου), είτε συνίσταται σε απρόβλεπτα γεγονότα εντός 
της σφαίρας της οικονομικής δραστηριότητας του.(υποκειμενική θεωρία) 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην 
προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου 
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

Άρθρο 17ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή 
προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο και θα απαντώνται μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθορίζονται ως στοιχεία επικοινωνίας τα 
αναγραφόμενα στον επόμενο πίνακα: 

 

Τα ανωτέρω συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και από τους δύο 

συμβαλλόμενος υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο (2) παρέμειναν στο 

Δήμο και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Δήμο Κρωπίας  Για τoν Ανάδοχο 
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