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ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Διεύθυνση: Bήσσανη, Πωγωνίου, Ελλάδα 
email: info@youthcenterofepirus.org                                            
Web site: www.youthcenterofepirus.org  

 

 
 

 

Ιωάννινα,  13/07/2020   

Aριθμ. Πρωτ. :  οικ/3 

  

  
 
 

 
 
 
 

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ  
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
C.P.V. : 15000000-8, 15100000-9 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 1/2020 
Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την 
ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων (CPV: 15000000-
8) και ζωικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος (CPV: 15100000-9), για την διάρκεια του 
προγράμματος έως 7/4/2021 για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος 
Αθανάσιος, στους Ασπράγγελους του Δήμου Ζαγορίου. 
  

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη :   

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 
ισχύει. 

3. Την με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
««Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

4. Την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016) Απόφαση της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων με θέμα: «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας Σύμβασης κάτω των 
ορίων των Οδηγιών». 

5. Την υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016». 

6. Το από 18/03/2015 Καταστατικό της ΑΜΚΕ – Κέντρο Νέων Ηπείρου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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7. Το υπ’ αρ. 6/2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ με θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφής 
στον Πρόεδρο του ΔΣ». 

8. Την αρίθμ. 514/Φ.38/20-30-2020 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Επιχορήγηση του Ν.Π. ΑΜΚΕ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων  “Άγιος Αθανάσιος” » με θέμα: Ένταξη της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος 
Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης 

9. Την με αρ. 6/2020  Απόφαση του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ (απόσπασμα πρακτικού) περί συγκρότησης Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών και Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων της 
ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “Άγιος Αθανάσιος” » 

10. Τη με αρ. 02/13-07-20 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ με θέμα: «Απόφαση Έγκρισης 

Δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων, ζωικών προϊόντων και 
προϊόντων κρέατος». 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε  

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη 
προμηθευτή ή προμηθευτών τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων (CPV: 15000000-8), ζωικών 
προϊόντων και προϊόντων κρέατος (CPV: 15100000-9) στο πλαίσιο της Δράσης ¨«Επιχορήγηση Ν.Π. 
ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789 από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020¨, για τη διάρκεια του έργου έως 7/4/2021, 
συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα 
λεπτά (40.275,80€), προ  Φ.Π.Α. ή σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και 
σαράντα τρία λεπτά (45.532,43€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του ως άνω έργου. 

1. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε ευρώ 
με Φ.Π.Α. 

1 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1 13% 8.656,84 9.782,23 

2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 13% 5.381,52 
 

6.081,12 
 

3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  1 13% 2.799,84 3.163,82    

4 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
13% ΦΠΑ 

1 13% 21.911,20 24.759,66    

5 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
24% ΦΠΑ 

1 24% 188,80 234,11    

6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

1 13% 1.337,60 1.511,49    
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Συνολικό ποσό  40.275,80 45.532,43    

 

2. Δεν Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή και για περισσότερα 
τμήματα (ανά είδος), όπως αναλύονται στον πίνακα του άρθρου 1 της παρούσας  

3. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής για το σύνολο της ποσότητας και για όλα τα είδη. 

4. Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο των  απαιτούμενων 
ποσοτήτων ανά διακριτό τμήμα (είδος) δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

5. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

6. Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα διενεργηθεί στις 24 
Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Παράρτημα της ΑΜΚΕ στα Ιωάννινα, 
οδό Ζώης Καπλάνη 10. 

7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των Συνοπτικών Διαγωνισμών.  

8. Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται μέχρι 23 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 
μ.μ. στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση «Κέντρο Νέων Ηπείρου» (Ζώης Καπλάνη 10 
– ΤΚ 45332 Ιωάννινα).  Η ίδια καταληκτική ημερομηνία  ισχύει και όταν προσφορές 
αποστέλλονται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυμεταφορές κ.α.).  Προσφορές που 
κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται.  

9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί  και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
σύμφωνα µε το άρθρο 6 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης.  

10. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για διακόσιες σαράντα (240) 
ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή 
που θα αναδειχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και την τυχόν παράταση αυτής.  

11. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τα έντυπα και τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από την 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση «Κέντρο Νέων Ηπείρου», οδός Ζώης Καπλάνη 10, Τ.Κ. 
45332 Ιωάννινα, στο τηλέφωνο 6945197786, και ηλεκτρονική διεύθυνση: 
pm@youthcenterofepirus.org, Γκόγκας Θεόδωρος. 

12. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη 
και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της, θα εφαρμοστούν οι περί 
προμηθειών του δημοσίου διατάξεις και ειδικότερα οι διατάξεις του ν. 4412/2016.   

13. Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγμα σύμβασης αναπόσπαστα 
της παρούσας.  

Συνημμένα: 

- Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης 

Ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ 
Κέντρο Νέων Ηπείρου 

 

Τσίκος-Τσερμελής Θωμάς  
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ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 1/2020 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη 

προμηθευτή ή προμηθευτών τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων (CPV: 15000000-8) και 
ζωικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος (CPV: 15100000-9), για τη διάρκεια του έργου έως 

7/4/2021 για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος, στους 
Ασπράγγελους του Δήμου Ζαγορίου. 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών 
τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων 
(CPV: 15000000-8) και ζωικών προϊόντων και 
προϊόντων κρέατος (CPV: 15100000-9), για ένα 
έτος για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος, 
στους Ασπράγγελους του Δήμου Ζαγορίου. 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός,  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η χαμηλότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) για το 

σύνολο των τμημάτων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σαράντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα 
πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (40.275,80€), 
μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. ή σαράντα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο 
ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 
(45.532,43€),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Προϋπολογισμός  Έργου με Κωδικό ΟΠΣ 

5050789 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (μετά την κατακύρωση) 

 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.)- 

εφόσον η αξία της σύμβασης υπερβαίνει τις 

είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) προ Φ.Π.Α. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

24/07/2020 και ώρα 10:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

23/07/2020  και ώρα 15:00 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Διεύθυνση: Ζ. Καπλάνη 10, Ιωάννινα 

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Διεύθυνση: Ζ. Καπλάνη 10, Ιωάννινα 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με το παράρτημα Ι 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η ισχύς των συμβάσεων  που θα συναφθούν 

θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα 
λήγουν την 7-4-2021  
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν. 
4605/2019 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
235 Ν. 4610/2019).  
Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή, γίνεται παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 
(ΦΕΚ 43/Α/1994)  όπως ισχύει με το άρθρο 64 
του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), ο οποίος 
βαρύνει τον ανάδοχο. 

Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ  13/07/2020 (ημέρα Δευτέρα) 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ 

 www.youthcenterofepirus.org 

 13/07/2020 (ημέρα Δευτέρα) 

  

 

http://www.youthcenterofepirus.org/
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου ενεργώντας ως αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό  
διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές. Τα στοιχεία της 
Αναθέτουσας Αρχής έχουν ως εξής :  

Επωνυμία ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση Bήσσανη, Πωγωνίου 

Πόλη Βήσσανη, Πωγωνίου 

Ταχυδρομικός Κωδικός 44002 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL543 

Τηλέφωνο 6945197786 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@youthcenterofepirus.org 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γκόγκας Θεόδωρος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.youthcenterofepirus.org 

 

για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων (CPV: 
15000000-8), ζωικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος (CPV: 15100000-9) στο πλαίσιο της Δράσης 
¨«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789 από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020¨, για τη διάρκεια του έργου 
έως 7/4/2021, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και 
ογδόντα λεπτά (40.275,80€), προ  Φ.Π.Α. ή σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ 
και σαράντα τρία λεπτά (45.532,43€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του ως άνω έργου. 

2. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε ευρώ 
με Φ.Π.Α. 

1 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1 13% 8.656,84 9.782,23 

2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 13% 5.381,52 
 

6.081,12 
 

3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  1 13% 2.799,84 3.163,82    

4 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
13% ΦΠΑ 

1 13% 21.911,20 24.759,66    

5 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
24% ΦΠΑ 

1 24% 188,80 234,11    

6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

1 13% 1.337,60 1.511,49    

Συνολικό ποσό  40.275,80 45.532,43    

 

mailto:info@youthcenterofepirus.org
http://www.youthcenterofepirus.org/
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Δυνατότητα υποβολής – ισχύς – κριτήριο κατακύρωσης – νόμισμα – γλώσσα) 

 

2.1 Δεν παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά 
είδος), όπως αναλύονται στον πίνακα της παρ. 1.3. του άρθρου 1 της παρούσας  

2.2 Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής για το σύνολο της ποσότητας για όλα τα τμήματα. 

2.3 Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο των  απαιτούμενων 
ποσοτήτων ανά διακριτό τμήμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

2.4 Ισχύς προσφορών : Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για 
διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.  

2.5 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

2.6 Το νόμισμα που θα χρησιμοποιείται είναι το ευρώ. Τα τιμολόγια των αναδόχων θα είναι σε 
ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών τους θα γίνεται στην Ελλάδα σε ευρώ. 

2.7 Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν,  
καθώς και  η σύμβαση ή οι συμβάσεις που θα προκύψουν, συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

2.8 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2.9 Η μη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από 
το διαγωνισμό.  

2.10 Όταν ο προμηθευτής δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, ακολουθεί 
κατακύρωση στην αμέσως επόμενη συμφέρουσα προσφορά και ούτω καθ’ εξής. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  :  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(Άρθρο 53 ̟αρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)  
  

Η ισχύς των συμβάσεων  που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα λήγουν 
την 7-4-2021.  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως 
ισχύει. 

3. Την με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
««Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

4. Την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016) Απόφαση της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων με θέμα: «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας Σύμβασης κάτω 

των ορίων των Οδηγιών». 

5. Την υπ' αρ. 1191/14-03-2017 
(ΦΕΚ 969/Β’) Κοινή Υπουργική 
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Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και 
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 
4412/2016». 

6. Το από 18/03/2015 Καταστατικό της ΑΜΚΕ – Κέντρο Νέων Ηπείρου. 

7. Την με αρ 06/20 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ με θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφής στον 
Πρόεδρο του ΔΣ». 

8. Την αρίθμ. 514/Φ.38/20-30-2020 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Επιχορήγηση του Ν.Π. ΑΜΚΕ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων  “Άγιος Αθανάσιος” » με θέμα: Ένταξη της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος 
Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης 

9. Την με αρ. 06/2020  Απόφαση του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ (απόσπασμα πρακτικού) περί συγκρότησης Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών και Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων της 
ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “Άγιος Αθανάσιος” » 

10. Τη με αρ. 02/13-07-20 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ με θέμα: «Απόφαση Έγκρισης 

Δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων, ζωικών προϊόντων και 
προϊόντων κρέατος» 

11. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για προμήθεια τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων, ζωικών 
προϊόντων και προϊόντων κρέατος στο πλαίσιο της Δράσης ¨«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος 
Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Άρθρο 117 του Ν.4412/2016) 
 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 
του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας. 
 

  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 11 της παρούσας και  στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, έχουν οι κάτωθι: 

6.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών 
που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων, 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 Ε.Ε. 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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6.2  Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, οι 
οποίες  δεν απαιτείται να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ωστόσο να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η Σύμβαση, στο 
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της Σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση 
ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
(Άρθρα 2 ̟αρ. 1 ε̟ρ. 14, 53 και 121  Ν.4412/2016) 

 
7.1. Έγγραφα σύμβασης 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 
για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
γ) Το συμφωνητικό (σύμβαση) 
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή 
 
7.2. Πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της 
Αναθέτουσας Αρχής, στη διαδρομή : http://www.youthcenterofepirus.org. 
 
7.3. Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016) 
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, 
το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται 
εγγράφως από την Aρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  
υποβολής των προσφορών. 
 

  
ΑΡΘΡΟ 8ο :   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

(Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)  
  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα 
(240) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του 
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. 

 
 

 

 
 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.youthcenterofepirus.org/
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ΑΡΘΡΟ 9ο :  ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
  

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με 
το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των 
παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο 
της Αναθέτουσας Αρχής : http://www.youthcenterofepirus.org. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο :  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
(Άρθρο 86 του Ν.4412/2016)  

 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο της ποσότητας για όλα τα τμήματα. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(Άρθρα 73, 74 και 75 του Ν.4412/2016) 

 
11.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί 
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 
4412/2016. 
 
11.2 ΤΕΥΔ  (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) 
 
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 
Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, 
μέσω της ιστοσελίδας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (www.eaadhsy.gr) σε 
αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. 
 
11.3  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα V) είναι οι εξής: 
 
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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  

στους διαχειριστές. 

 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.youthcenterofepirus.org/
http://www.eaadhsy.gr/
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού λόγω τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για έναν από τους 
λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας 
περίπτωσης Α, 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. 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, με τελεσίδικη απόφαση, 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. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης). 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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. 

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, 
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Γ) Η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
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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. 

Δ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη 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. 

 

Ε) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 
παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 
περ. α του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

ΣΤ) 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. 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ,Ε,ΣΤ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα 
αντίστοιχα πεδία. 

Ζ) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των 
παραπάνω περιπτώσεων Α, Β,  Γ , Δ, Ε και ΣΤ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που 
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αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ,  Δ , Ε, ΣΤ και περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 16 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
11.4  Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
 
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ IV.Α και VI) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν 
επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος V της παρούσας. 

- Τα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.Α συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς  

-  

Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

 
Επισημαίνεται ότι : 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 
ΤΕΥΔ. 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας) 

 
11.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β 
και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα 
οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. 

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  :  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

(Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016) 
  

12.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα διενεργηθεί την στις 24 Ιουλίου 

2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Παράρτημα της ΑΜΚΕ, Ζ. Καπλάνη 10, ΤΚ 45333 

Ιωάννινα.  
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12.2  Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται μέχρι τις  23 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. 
στο Παράρτημα της ΑΜΚΕ, Ζ. Καπλάνη 10, ΤΚ 45333 Ιωάννινα.  Η ίδια καταληκτική ημερομηνία  
ισχύει και όταν  προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυμεταφορές 
κ.α.).  Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

  
ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ  - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
(άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)  

 
13.1  Τρόπος υποβολής προσφορών  

 
 Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: Στο φάκελο θα 
αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις : 
 

 Η ένδειξη  “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 
 Ο πλήρης τίτλος του φορέα μας: 
 «ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 Ζ. Καπλάνη 10– ΤΚ 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ» 
Ο αριθμός διακήρυξης:  1/2020 
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού:  24/07/2020 

 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax, email). 

 Η ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ» 
 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 
 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 13.2.A 

της παρούσας).  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 13.2.Β. της 
παρούσας).  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (βλέπε παρ 13.2.Γ της 
παρούσας). 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
13.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 

 
13.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. 
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13.2.Β Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει το έντυπο της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι στο οποίο δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται 
στην παρούσα. 
 

13.2.Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει (επί ποινή απορρίψεως) συμπληρωμένο το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η 
Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 
102 παρ 4 του Ν. 4412/2016. 
 
13.3  Γλώσσα 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 
 
13.4 Λοιπά στοιχεία 
-   Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα 
-    Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα  υποβάλλονται και 

γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 
- Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων 

της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
-    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 φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 ̟αρ 2 του Ν.4412/2016) – ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 
Ν.4412/2016)  

  
14.1. Έναρξη διαδικασίας 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 12.1  της παρούσας.  



             « Ισότητα , Αλληλεγγύη , Προστασία» 

 
 

20 

 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία 
επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
 
14.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 
 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο 
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 
φύλλο. Το αρμόδιο 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να 
αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι 
σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια 
συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που 
ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις 
οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και 
γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά κρατούνται μέχρι τη λήξη της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 

14.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου 
σταδίου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 
και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο  : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
(Άρθρο 103 του Ν.4412/2016) 

 

15.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
αρμόδια επιτροπή. 
 
15.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 15.1 
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 τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

15.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, 
κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 
 
15.4  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την αρμόδια επιτροπή, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 15.2 και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη απόφασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).  
 
15.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 
(Άρθρο 80 του Ν.4412/2016) 

 
16.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 
ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής: 

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. 
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Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που απαιτείται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11.3 Α της παρούσας και γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου 
κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς φορείς:  

Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 
ασφάλιση). 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και 
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της και γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι 
σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς 
φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα. 

 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα): 

Ι) για τις καταστάσεις τις περίπτωσης Γ του άρθρου 11.3 πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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. Το πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την 
υποβολή του. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 
την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

ΙΙ) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Δ του άρθρου 11.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
περίπτωση Δ του άρθρου 11.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή 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. Τα πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή τους. 
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ΙΙΙ) Για την περίπτωση Ε του άρθρου 11.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ο οριζόμενος στην παράγραφο λόγος αποκλεισμού. 

IV) Για την περίπτωση ΣΤ του άρθρου 11.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις μήνες πριν την 
υποβολή τους. 

Δ) Για την απόδειξη της απαίτησης για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας  προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Τα 
πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την 
υποβολή τους. 

 
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  στο άρθρο 11.3. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Άρθρο 105 του Ν.4412/2016) 

 

17.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 
ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/16 (βλέπε άρθρο 19 της παρούσας). 

17.2  Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας  την εγγύηση καλής εκτέλεσης ( αν η 
σύμβαση είναι ανώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας, 
και εφόσον είναι απαραίτητο με βάση το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του 
άρθρου 104 του Ν. 4412/2016. 

17.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού (σύμβασης)  έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 13.1 και 15.1 της 
παρούσας. 

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που 
τίθενται στα άρθρα 11 και 13 της παρούσας. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται 
τέτοιες. 

Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν 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 τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102. 

Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. 

Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
(Άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 

 

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

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

19.2 Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την 

αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

19.3 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 19.1 και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

19.4 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 19.1 αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή 

αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 

προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και 

της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
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19.5 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 
στα άρθρα 221, 221Α του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων  από την κοινοποίηση 
σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά 
διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της 
ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   
(Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

  
20.1 Εγγύηση Συμμετοχής 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής  (Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016). 
 
20.2  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται 
εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016) 

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) τον φορέα  προς τον οποίο απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η  εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 

η)  τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του  διαγωνισμού,  
 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται, 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
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Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται δ) 
τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 
τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης . 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
(Άρθρο 106 του Ν.4412/2016) 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, 

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

22.1. Είδος – Ποιότητα (Τεχνικές προδιαγραφές)  

Όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
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 22.2  Επάρκεια  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα για να είναι σε 

θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ανηλίκων «Άγιος 

Αθανάσιος» 

22.3. Χρόνος Παραλαβής – Τόπος και τρόπος παράδοσης 

Οι ποσότητες και τα είδη που καθορίζονται στην παρούσα, μπορεί να διαφοροποιούνται, 
ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής και την εποχικότητα των ειδών, σε συνάρτηση της συνολικής 
συμβατικής αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.  

Σε περίπτωση που η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
όσο και της πιθανής παράτασής της, διαπιστώσει αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και ανάγκες 

των φιλοξενούμενων καθώς και ανάλογα με την εποχικότητα των ειδών μπορεί να προμηθευτεί 

πρόσθετα είδη ή ποσότητες από τον αναδειχθέντα προμηθευτή, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει 
υπέρβαση της συνολικής αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.  

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ανηλίκων 

«Άγιος Αθανάσιος». 

Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή απευθείας στη Δομή Φιλοξενίας 

Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος» στους Ασπράγγελους Ζαγορίου. 

Η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών μετά από παραγγελία της Δομής ανεξαρτήτως 

ποσότητας και αξίας.  

ΑΡΘΡΟ 23ο  :  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
  

23.1. Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 α̟ρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)  

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος” με Κωδικό ΟΠΣ 5050789 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης» σύµφωνα µε το  αριθµ.  02/13-07-2020 απόφαση προέδρου του Δ.Σ. 
της ΑΜΚΕ με θέμα: «Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων, ποτών και συναφών 

προϊόντων, ζωικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος».» συνολικού ποσού 45.532,43 €. 

 
23.2 Φόροι - Κρατήσεις 
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και τα έξοδα μεταφοράς των ειδών 
στης Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος» θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ειδικότερα η 

αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

1. Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 4610/2019,  η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης για τις συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 

χιλίων (1.000,00) ευρώ προ ΦΠΑ. Η εν λόγω κράτηση 
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επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επί της αξίας του τέλους χαρτοσήμου. 
2. Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης 
προ φόρων και κρατήσεων. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% 
υπέρ Ο.Γ.Α. 
 
23.3.  Πληρωμή αναδόχου / Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016) 
Η πληρωμή της αξίας της ποσότητας  των ειδών,  στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων προϊόντων από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής και με την προσκόμιση  των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο 
για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω της ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι : 

 Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στον αρμόδιο υπάλληλο), με μέριμνα του 
προμηθευτή 

 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από το φορέα που διενεργεί τον έλεγχο 
και την πληρωμή της δαπάνης 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο 23.2 
   

ΑΡΘΡΟ 24ο :  ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ   
(Άρθρο 203, 205 &218 Ν.4412/2016) 

24.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος1 από την 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 τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

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.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση μπορεί να του επιβληθεί ο 
προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
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24.2 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ 
εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την  ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 

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

ΑΡΘΡΟ 26ο  :  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
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.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την εκτέλεσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 
4412/2016 όπως ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο :  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

27.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

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

Ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ 
Κέντρο Νέων Ηπείρου 

 
 
 

Τσίκος – Τσερμελής Θωμάς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

      

Αριθμός Διακήρυξης: 1/2020  

  
Τα είδη όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 

πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας Διακήρυξης.   

  
Ακολουθεί Υπόδειγμα:  

Προς: 
ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Διεύθυνση: Bήσσανη, Πωγωνίου, Ελλάδα 
email: info@youthcenterofepirus.org                                            
Web site: www.youthcenterofepirus.org  

Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για την προμήθεια τροφίμων, ποτών 

και συναφών προϊόντων και ζωικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος για ένα έτος για τις ανάγκες 

της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος, στους Ασπράγγελους του Δήμου 

Ζαγορίου.της υπ’ αριθμ.. 1/2020 διακήρυξης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα, υποβάλλω τεχνική προσφορά για το σύνολο των ειδών της Δομής,   ως εξής:  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΑΙ   

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν , με υπεύθυνη δήλωση  
τη συμμόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής, 
όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή,  οι οποίες 
θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. Οι 
παρακάτω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί 
ποινή αποκλεισμού 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Τα είδη οπωροπωλείου πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, εγχώρια, 
νωπά, εποχής και απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. Πρώτη ποιότητα 
νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή 
και η παραλαβή οπωρών ελαττωματικών. Εφιστάται η προσοχή 
στον προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο 
τιμολόγιο να αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του 
προσκομιζόμενου είδους, κατηγορία, προέλευση ως και κάθε 
χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. πορτοκάλια Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας 
κ.λ.π. μήλα Στάρκιν, Ντελίσιους, Βόλου κ.λ.π. αχλάδια Κρυστάλια 
κ.λ.π. 

 ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

mailto:info@youthcenterofepirus.org
http://www.youthcenterofepirus.org/
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Τα πουλερικά θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν 
σφαγιασθεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας, σε εγκεκριμένα και 
νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία και να έχουν διατραφεί με 
καλή τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, απαλλαγμένα 
αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν τη 
σφραγίδα του πτηνοσφαγείου. Τα προσκομιζόμενα πουλερικά να 
είναι συσκευασμένα και σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι 
και πόδια που κόβονται στους ταρσούς και χωρίς έντερα. Το βάρος 
των προμηθευόμενων πουλερικών (κοτόπουλα) πρέπει να είναι 
1.500 γρ. έως 2.000 γρ. Γενικά τα προμηθευόμενα πουλερικά να 
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Το Κρέας 
Μόσχου (από ζώο κάτω των 17 μηνών κατηγορίας E ή U και λίπος 1-
2) πρέπει να είναι εγχώριο ή Ε.Ε. νωπό, άνευ οστών, λίπους, 
χόνδρων και χωρίς σημάδια αλλοίωσης.Τα κρέατα θα πρέπει να 
είναι συσκευασμένα και να έχουν σήμανση σύμφωνα με την 
Κοινοτική Νομοθεσία και το άρθρο 11 του Κώδικα τροφίμων και 
ποτών. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να παρασκευάζονται σε 
εγκαταστάσεις που έχουν κωδικό αριθμό Κτηνιατρικής έγκρισης που 
έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
να σημαίνονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και το άρθρο 
11 του κώδικα τροφίμων και ποτών. Τα κρέατα να προέρχονται από 
ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση.Η 
διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία και να είναι 
εφοδιασμένα με άδεια από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

 ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Να είναι Α' ποιότητας, να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, την οσμή 
και το χρώμα . 
Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία και να είναι 
εφοδιασμένα με άδεια από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

 ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 13% ΦΠΑ 

ΑΛΑΤΙ Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μην 
περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην 
περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι 
βάρους 500 gr και σε πλαστικό σακουλάκι. 

ΝΑΙ   

ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. τύπου 70% συσκ. 1κιλού. Να παράγεται στην Ελλάδα. 
Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 
βιομηχανικώς καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική 
ουσία. 

ΝΑΙ   

ΑΥΓΑ Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου μεσαίου βάρους από 
53-63 gr. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από 
νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν 
κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι 
συσκευασμένα σε εξάδες. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή 
ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και 
ημερομηνία λήξης. Η παράδοσή τους να γίνεται τρείς (3) ημέρες 
από την ημερομηνία ωοσκόπησης. 

ΝΑΙ   

ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΚΟΝΗ φακελάκι 5τμχ-1,5 γρ, σε αεροστεγή συσκευασία 
με αναγραφή ημερομηνίας λήξης 

ΝΑΙ   

ΒΟΥΤΥΡΟ σοφτ αγελάδος τύπου Κερκύρας 500 γρ. Λιπαρή ουσία 
για επάληψη.  Με υγρασία µέχρι 16% και λιπαρά μέχρι 80% µε 
αναγραφόµενες προδιαγραφές . 

ΝΑΙ   
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ΓΑΛΑ  Το προς προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες ( λιπαρά 
3,5% ), φρέσκο παστεριωμένο ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 
εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου, οποιασδήποτε αναγνωρισμένης 
μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 
80 του κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β). Το γάλα θα είναι από αγνό, 
100% ελληνικό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά 
θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, 
μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κ.λ.π) τα οποία θα αναγράφονται 
στην τυπωμένη ετικέτα αυτού. Στο προϊόν επίσης θα αναγράφεται 
το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας, η ημερομηνία παστερίωσης- 
ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία 
που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, 
χρόνος, παρτίδα). 

ΝΑΙ   

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ σε φέτες (θερμική επεξεργασία- 70% 
γαλοπούλα). Να είναι παρασκευασμένη και συσκευασμένη 
σύμφωνα µε τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 

ΝΑΙ   

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΣΚΟΝΗ  Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία βάρους 100 gr. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΓΙΑΟΥΡΤΙ στραγγιστό 2-10% λιπαρά. Γαλακτοκομικό προϊόν σε 
κρεμώδη κατάσταση που παράγεται από γάλα αγελάδος και 
ανθόγαλα και έχει υποστεί ζύμωση και διαδικασία απομάκρυνσης 
του ορρού του γάλακτος (στραγγιστό), να έχει σφιχτή και κρεµώδη 
υφή. -Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες πλαστικές 1 κιλού 
στις οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

ΓΙΓΑΝΤΕΣ Συσκευασία 1000 γραμμ. Τυποποιημένα, παραγωγής 
τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς 
υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΔΑΦΝΗ Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη 
συσκευασία βάρους. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός 
έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Να είναι σε συσκευασία των 375 gr, όπως διατίθενται 
στην ευρεία αγορά, να μην περιέχουν χρωστικές ουσίες και να 
αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: 1.Ημερομηνία λήξης 2.Σύνθεση του 
προϊόντος 3. Περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 

ΝΑΙ   

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ έξτρα παρθένο οξύτητας από 0,1 έως 0,9 ελληνικής 
παραγωγής συσκευασίας 5 λίτρων σε δοχείο εγκεκριμένο για υγρά 
τρόφιμα 

ΝΑΙ   

ΕΛΙΕΣ ΡΟΔΕΛΑ : Ελιές ποικιλίας Καλαμών ροδέλες σε οξάλμη. Με 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, να διατίθενται σε κατάλληλη 
συσκευασία , εγκεκριμένη για την αποθήκευση του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

ΖΑΧΑΡΗ λευκή. Η ζάχαρη να είναι σε χάρτινη συσκευασία ενός 
κιλού και να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες. 

ΝΑΙ   

ΗΛΙΕΛΑΙΟ  Θα πρέπει να είναι 100% ραφινέ. Θα παραδίδεται σε 
πλαστική συσκευασία 1 λίτρου εγκεκριμένη για διατήρηση 
τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται το καθαρό βάρος και η 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

ΝΑΙ   
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ΚΑΝΕΛΑ σε σκόνη. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη 
συσκευασία βάρους 100gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΚΑΡΥ Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία 
βάρους 100 gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός 
έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΚΑΡΥΔΙΑ ΨΙΧΑ. Ξηροί καρποί σε κατάλληλη συσκευασία 500γρ. 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 
ομοιογενείς. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΚΕΤΣΑΠ Πυκνή σάλτσα µε βάση τη ντομάτα, µε γλυκόξινη και 
πικάντικη γεύση, η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να 
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος . 

ΝΑΙ   

ΚΟΛΙΑΝΔΡΟ σκόνη Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός 
έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΑΧΛΑΔΙ, ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ κονσέρβα 820 γρ ελ. 
Παραγωγής Επί της συσκευασίας πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφεται το καθαρό βάρος του περιεχομένου καρπού μετά την 
αποστράγγιση, η πυκνότητα του σιροπιού και η ημερομηνία λήξης. 
Δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 

ΝΑΙ   

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ πλάκες μαύρης σοκολάτας. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης. 

ΝΑΙ   

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ζωική, προϊόν γάλακτος για μαγειρική µε πολύ 
υψηλή λιποπεριεκτικότητα (35%) σε υγρή μορφή 

ΝΑΙ   

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΨΙΛΟ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ2, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ νο 6, 
σε  συσκευασία 1000γρ. Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100%. 
Χώρα προέλευσης τους, να είναι η Ελλάδα. Τα ζυμαρικά να μην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι 
απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π.Να 
αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης. 

ΝΑΙ   

ΚΡΟΥΑΣΑΝ των 70γρ σε αεροστεγή συσκευασία με αναγραφή 
ημερομηνίας λήξης 

ΝΑΙ   

ΚΥΜΙΝΟ σκόνη. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός 
έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΜΑΓΙΑ ΝΩΠΗ σε κατάλληλη συσκευασία των 20γρ ΝΑΙ   

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ συσκευασία κιλού. Άρτυμα φαγητού µε βασικό 
συστατικό το ηλιέλαιο και τα αυγά. Η συσκευασία να είναι 
αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. 

ΝΑΙ   
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ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ τύπου βιταμ σοφτ.  Να είναι 100% φυτικό προϊόν από 
εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο µε βιταμίνες, κατάλληλο για άλειµμα 
και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται σε 
συσκευασία των 250 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό κύπελλο 
(κεσές), εγκεκριμένο για διατήρηση τροφίμων, µε ένδειξη στην 
συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 
του προϊόντος 

ΝΑΙ   

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 380 γρ. Η 
μαρμελάδα να είναι ελληνική. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται 
η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. 

ΝΑΙ   

ΜΕΛΙ 1 κιλού ελληνικής παραγωγής άνθεων ή θυμάρι. Η ονομασία 
«μέλι» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη 
πάνω στη συσκευασία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη 
συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα ή η 
εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του 
συσκευαστή. Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα. 

ΝΑΙ   

ΜΕΝΤΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη συσκευασία . Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΝΤΑΚΟΣ κριθαρένιος,  από αλεύρι κριθαρένιο ολικής αλέσεως, 
ελληνικής παραγωγής με αναγραφή ημερομηνίας λήξης. 

ΝΑΙ   

ΞΥΔΙ 400ml συσκευασία πλαστική. Το ξύδι να προέρχεται από 
σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει 
αλκοόλη). 

ΝΑΙ   

ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ συσκευασία 1λίτρου-500γρ, σε αεροστεγή 
συσκευασία ενός λίτρου από αγελαδινό γάλα με αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης. 

ΝΑΙ   

Πάπρικα γλυκιά Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη 
συσκευασία . Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός 
έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΠΕΛΤΕ ΝΤΟΜΑΤΑΣ Να προέρχεται από ντοματοπολτό διπλής 
συμπύκνωσης (28%-32%), τουλάχιστον. Η συσκευασία του να είναι 
μεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ. 

ΝΑΙ   

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
συσκευασία . Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός 
έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΠΛΙΓΟΥΡΙ συσκ. 1000γρ, από σκληρό σιτάρι σε κατάλληλη 
συσκευασία ενός κιλού, χωρίς συντηρητικά, με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. 

ΝΑΙ   

Πραλίνα φουντουκιού τύπου Μερέντα, πραλίνα φουντουκιού µε 
κακάο και αποβουτυρωµένο γάλα χωρίς συντηρητικά. 

ΝΑΙ   

ΡΕΒΥΘΙΑ Συσκευασία 1000 γραμμ. Τυποποιημένα, παραγωγής 
τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς 
υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΡΥΖΙ ΑΡΜΠΟΡΙΟ, ΓΛΑΣΕ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΜΠΟΝΕΤ, Συσκευασία 1000 
γραμμ. Αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές και 
πρόσφατη παραγωγή. Ποιότητας Α'. 

ΝΑΙ   
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ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ των 500γρ τύπου passata. Ψιλοτριμμένες 
τομάτες, ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας. Η συσκευασία 
του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των 400-500 γρ. Το άνοιγμα της 
συσκευασίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι. 

ΝΑΙ   

Σκεύασμα αυγών βακαλάου (ταραμάς) παρασκεύασμα από αυγά 
μπακαλιάρου σε μορφή αλοιφής , συσκευασμένο σε κατάλληλο 
πλαστικό δοχείο. 

ΝΑΙ   

ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ βάζο 350γρ. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και 
τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Συσκευασμένη 
κατάλληλα, σε συσκευασία πλαστικό βάζο των 350 γρ απαλλαγμένη 
από ξένες ύλες, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 

ΝΑΙ   

ΣΤΑΦΙΔΑ ΜΑΥΡΗ ελληνικής παραγωγής σε αεροστεγή συσκευασία 
με αναγραφή ημερομηνίας λήξης  

ΝΑΙ   

TAXΙNI Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

ΝΑΙ   

Τηγμένο τυρί με κρεμώδη υφή τύπου la vache qui rit 400γρ (24 
μερίδες). Να είναι άριστης ποιότητας, να παράγονται από 100% 
αγελαδινό γάλα, με προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, θα πρέπει να είναι φρέσκα, χωρίς εμφανή σημεία 
αλλοίωσης, με αναγραφή ημερομηνίας λήξης. 

ΝΑΙ   

TONO ΚΟΝΣΕΡΒΑ σε νερό συσκ. 160γρ, τόνος σε νερό σε κονσέρβα 
160 γρ με αναγραφή ημερομηνίας λήξης 

ΝΑΙ   

ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ μικρές συσκ. 8 τεμαχίων, Τορτίγιες Σίτου σε αεροστεγή 
συσκευασία με αναγραφή ημερομηνίας λήξης. 

ΝΑΙ   

ΤΟΥΡΣΙ διάφορα λαχανικά διατηρούμενα σε αλμυρό νερό ή ξύδι, 
συσκευασμένο σε κατάλληλο πλαστικό δοχείο. 

ΝΑΙ   

ΤΣΑΪ συσκευασία 20 τεμαχίων, αφέψημα βοτάνου σε φακελλάκια ΝΑΙ   

Τυρί τοστ από αγελαδινό γάλα. Να είναι άριστης ποιότητας, να 
παράγονται από 100% αγελαδινό γάλα, με προδιαγραφές σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να είναι φρέσκα, χωρίς 
εμφανή σημεία αλλοίωσης, με αναγραφή ημερομηνίας λήξης. 

ΝΑΙ   

ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ κεφαλοτύρι. Να είναι άριστης ποιότητας, να 
παράγονται από 100% ελληνικό γάλα, με προδιαγραφές σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να είναι φρέσκα, χωρίς 
εμφανή σημεία αλλοίωσης, με αναγραφή ημερομηνίας λήξης. 

ΝΑΙ   

ΦΑΚΕΣ Συσκευασία 1000 γραμ. Τυποποιημένα, παραγωγής 
τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς 
υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   

ΦΑΡΙΝΑ αλεύρι 500γρ. Να παράγεται στην Ελλάδα. Να είναι 
αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς 
καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. 

ΝΑΙ   

ΦΑΣΟΛΙΑ ξερά. Συσκευασία 1000 γραμ. Αρίστης ποιότητας 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα, τυποποιημένα 
σε κατάλληλη πλαστική σακούλα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

ΝΑΙ   
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ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. εγχώρια Α΄ποιότητα.  να παράγονται από 100% 
ελληνικό γάλα, με προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, θα πρέπει να είναι φρέσκα, χωρίς εμφανή σημεία 
αλλοίωσης, με αναγραφή ημερομηνίας λήξης. 

ΝΑΙ   

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ Σε αεροστεγή συσκευασία 400 gr, από 
αλεύρι σίτου, να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρές και απαλλαγμένες από 
έντομα, ακάρεα κ.λ. 

ΝΑΙ   

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ ελληνικής παραγωγής. Αρίστης ποιότητας, 500 
γραμμ. τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να 
αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά (αλεύρι σίτου, φυτική 
μαργαρίνη, αλάτι, νερό) 

 ΝΑΙ   

ΧΑΛΒΑΣ  σησαµένιος χωρίς συντηρητικά ,σε κατάλληλη 
συσκευασία. 

ΝΑΙ   

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ  Σε συσκευασία 380 ml περίπου και να 
αναγράφεται η φράση «Άρτυμα Λεμονιού». 

ΝΑΙ   

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ φυσικός ελληνικής παραγωγής 1 λίτρου ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 24% ΦΠΑ 

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ, Άρτυμα φαγητού µε βασικό συστατικό τον 
σιναπόσπορο. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να 
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

ΝΑΙ   

OYZO συσκευασία 700ml, ελληνικής παραγωγής, περιεκτικότητα σε 
αλκοόλ 40% 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στρογγυλά με σουσάμι, να είναι καλά 
ψημένα, θα παραδίδονται άμεσα μετά τον κλιβανισμό 

    

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ. Λευκό σε ειδική για την φύλαξή του 
συσκευασία 680-700 γραμμ. το οποίο θα παρασκευάζεται στην 
Ελλάδα και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. 

ΝΑΙ   

ΨΩΜΙ ΜΠΕΡΓΚΕΡ 120γρ ατομικά ψωµάκια-μερίδες. Να είναι καλά 
παρασκευασμένα από αλεύρι τύπου 70% , Α΄Ποιότητας, να είναι 
καλά ψημένα, η διόγκωσή του να είναι κανονική και οµοιογενής, να 
είναι εύγευστα και απαλλαγμένα από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. 

ΝΑΙ   

ΨΩΜΙ ΠΡΩΙΝΟΥ,  ψωμί ζυμωτό κιλού, O άρτος να είναι λευκός 
τύπου 70% και θα παραδίδεται άμεσα μετά τον κλιβανισμό, με 
δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική απομείωση ως προς 
το βάρος του (όχι λιγότερο από 920 γρ.), να είναι καλά ψημένος, να 
έχει σχήμα φρατζόλας ή καρβελιού. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ : ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

(Ανήκει στην 1/2020)  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Π/Υ σε ευρώ 
με Φ.Π.Α. 

1 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1 13% 8.656,84 9.782,23 

2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 13% 5.381,52 
 

6.081,12 
 

3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  1 13% 2.799,84 3.163,82    

4 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
13% ΦΠΑ 

1 13% 21.911,20 24.759,66    

5 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
24% ΦΠΑ 

1 24% 188,80 234,11    

6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

1 13% 1.337,60 1.511,49    

Συνολικό ποσό  40.275,80 45.532,43    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ τεμάχιο 120 960 0,35 336,00 13% 

            
379,68    

2 ΑΝΑΝΑ κιλά 20 160 3,98 636,80 13% 
            

719,58    

3 

ΑΝΙΘΟΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ τεμάχιο 4 32 0,35 11,20 13% 

              
12,66    

4 

ΒΕΡΥΚΟΚΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 28 224 2,83 633,92 13% 

            
716,33    
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5 

ΚΑΡΟΤΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 30 240 1,01 242,40 13% 

            
273,91    

6 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 60 480 0,71 340,80 13% 

            
385,10    

7 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 7 56 1,19 66,64 13% 

              
75,30    

8 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 50 400 0,57 228,00 13% 

            
257,64    

9 

ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 40 320 0,58 185,60 13% 

            
209,73    

10 

ΛΟΛΑ ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ τεμάχιο 20 160 0,47 75,20 13% 

              
84,98    

11 

ΜΑΙΝΤΑΝΟ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ τεμάχιο 10 80 0,35 28,00 13% 

              
31,64    

12 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  
CHAMPION 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 7 56 1,98 110,88 13% 

            
125,29    

13 

ΜΑΡΟΥΛΙ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ τεμάχιο 300 2400 0,47 1.128,00 13% 

        
1.274,64    

14 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 7 56 2,3 128,80 13% 

            
145,54    

15 ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλά 70 560 1,66 929,60 13% 
        

1.050,45    

16 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 80 640 1,5 960,00 13% 

        
1.084,80    

17 

ΠΑΤΑΤΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 110 880 0,55 484,00 13% 

            
546,92    
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18 

ΠΕΠΟΝΙ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 35 280 1,01 282,80 13% 

            
319,56    

19 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 3,5 28 1,69 47,32 13% 

              
53,47    

20 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 6 48 1,39 66,72 13% 

              
75,39    

21 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ για 
γεμιστά 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 7 56 2,33 130,48 13% 

            
147,44    

22 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
ΧΥΜΟΥ ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 80 640 1,02 652,80 13% 

            
737,66    

23 

ΠΡΑΣΣΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 1,5 12 1,21 14,52 13% 

              
16,41    

24 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 35 280 2,12 593,60 13% 

            
670,77    

25 

ΣΕΛΙΝΟ ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 3 24 1,56 37,44 13% 

              
42,31    

26 

ΣΚΟΡΔΟ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 3 24 0,39 9,36 13% 

              
10,58    

27 

ΣΠΑΝΑΚΙ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 7 56 1,88 105,28 13% 

            
118,97    

28 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 10,5 84 2,27 190,68 13% 

            
215,47    

Σύνολο 8.656,84 13% 
        

9.782,23    
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ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 ΑΡΝΙ κιλά 16 128 7,8 998,40 13% 
        

1.128,19    

2 
ΚΙΜΑΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ κιλά 17 136 5,5 748,00 13% 

            
845,24    

3 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
εγχώριος κιλά 5 40 8,53 341,20 13% 

            
385,56    

4 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
εγχώριο νωπό κιλά 5 40 2,9 116,00 13% 

            
131,08    

5 ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΙΑ κιλά 8 64 8,53 545,92 13% 
            

616,89    

6 

ΜΠΡΙΖΟΛΑ 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ 
400γρ κιλά 10 80 9,8 784,00 13% 

            
885,92    

7 

ΣΟΥΒΛΑΚΙ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
100γρ κιλά 24 192 5,5 1.056,00 13% 

        
1.193,28    

8 
ΦΙΛΕΤΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ κιλά 18 144 5,5 792,00 13% 

            
894,96    

Σύνολο 5.381,52 13% 
        

6.081,12    

ΤΜΗΜΑ3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 

ΓΑΡΙΔΑΚΙ ΨΙΛΟ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ κιλά 1 8 7 56,00 13% 

              
63,28    

2 
ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ 
κατεψυγμένη  κιλά 16 128 8,7 1.113,60 13% 

        
1.258,37    

3 

ΚΑΛΑΜΑΡΙ 
καθαρισμένο 
κατεψυφμένο κιλά 5 40 8,7 348,00 13% 

            
393,24    

4 
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ 
κατεψυγμένο κιλά 5,6 44,8 6,3 282,24 13% 

            
318,93    

5 
ΜΥΔΙΑ ΨΙΧΑ 
κατεψυγμένη κιλά 1 8 4 32,00 13% 

              
36,16    

6 
ΣΑΡΔΕΛΑ 
καθαρισμένη κιλά 22 176 5,5 968,00 13% 

        
1.093,84    
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Σύνολο 2.799,84 13% 
        

3.163,82    

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 13% ΦΠΑ 

Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 

ΑΛΑΤΙ ιωδιούχο 
θαλασσινο συσκ 
500γρ τεμάχιο 10 80 0,69 55,20 13% 

              
62,38    

2 

ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. 
τύπου 70% συσκ. 
1 κιλού κιλά 30 240 0,61 146,40 13% 

            
165,43    

3 

ΑΥΓΑ με ημερ. 
Παραγωγής 
εγχώρια 53-63 γρ τεμάχιο 600 4800 0,16 768,00 13% 

            
867,84    

4 

ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΚΟΝΗ 
φακελάκι 5τμχ-
1,5 γρ τεμάχιο 130 1040 0,5 520,00 13% 

            
587,60    

5 

ΒΟΥΤΥΡΟ σοφτ 
αγελάδος τύπου 
Κερκύρας 500 γρ τεμάχιο 8 64 4,15 265,60 13% 

            
300,13    

6 

ΓΑΛΑ 
παστεριωμένο 
3,5% λιπαρά, 1 
λίτρου κιλά 300 2400 1,05 2.520,00 13% 

        
2.847,60    

7 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
βραστή σε φέτες κιλά 8 64 6,8 435,20 13% 

            
491,78    

8 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 
ΣΚΟΝΗ 
συσκευασία 
100γρ  τεμάχιο 10 80 1,57 125,60 13% 

            
141,93    

9 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
στραγγιστό 1 
κιλού 2-10% 
λιπαρά κιλά 35 280 2,75 770,00 13% 

            
870,10    

10 

ΓΙΓΑΝΤΕΣ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 4 32 3,75 120,00 13% 

            
135,60    

11 ΔΑΦΝΗ  κιλά 1 8 7,8 62,40 13% 
              

70,51    

12 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
συσκευασία 
375γρ τεμάχιο 130 1040 1,71 1.778,40 13% 

        
2.009,59    
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13 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
εξτρα παρθένο 
οξύτητας από 0,1 
έως 0,9 ελληνικής 
παραγωγής 
συκευ. 5 λίτρων 
σε δοχείο 
εγκεκριμένο για 
υγρά τρόφιμα τεμάχιο 10 80 24,6 1.968,00 13% 

        
2.223,84    

14 ΕΛΙΕΣ ΡΟΔΕΛΑ κιλά 3 24 8,31 199,44 13% 
            

225,37    

15 
ΖΑΧΑΡΗ λευκή 
κιλού κιλά 15 120 0,68 81,60 13% 

              
92,21    

16 

Ζωμός Κότας σε 
Πάστα 
συσκευασία 1,2 
kg τεμάχια 3 24 11,3 271,20 13% 

            
306,46    

17 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ 
1λιτρου λίτρα 50 400 1,51 604,00 13% 

            
682,52    

18 
ΚΑΝΕΛΑ τριμμένη 
100γρ τεμάχιο 10 80 1,2 96,00 13% 

            
108,48    

19 ΚΑΡΥ συσκ. 100γρ τεμάχιο 1 8 1,23 9,84 13% 
              

11,12    

20 

ΚΑΡΥΔΙΑ ΨΙΧΑ 
συσκευασία 
500γρ  κιλά 3 24 12,11 290,64 13% 

            
328,42    

21 ΚΕΤΣΑΠ κιλά 5 40 3,45 138,00 13% 
            

155,94    

22 
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟ 
σκόνη κιλά 1 8 7,32 58,56 13% 

              
66,17    

23 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 
ΑΧΛΑΔΙ κονσέρβα 
820 γρ ελ. 
Παραγωγής τεμάχιο 10 80 1,06 84,80 13% 

              
95,82    

24 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 
κονσέρβα 820 γρ 
ελ. Παραγωγής τεμάχιο 10 80 1,06 84,80 13% 

              
95,82    

25 

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 
τουλάχιστον 65% 
κακάο κιλά 3,5 28 9,1 254,80 13% 

            
287,92    

26 

ΚΡΕΜΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 35% 
λιπαρά ζωική λίτρα 6 48 2,98 143,04 13% 

            
161,64    

27 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΨΙΛΟ 
συσκ. 1000γρ κιλά 3 24 1,15 27,60 13% 

              
31,19    

28 
ΚΡΟΥΑΣΑΝ των 
70γρ τεμάχιο 120 960 0,46 441,60 13% 

            
499,01    
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29 ΚΥΜΙΝΟ  σκόνη τεμάχιο 2 16 9,95 159,20 13% 
            

179,90    

30 
ΜΑΓΙΑ ΝΩΠΗ 
συσκευασία 20γρ τεμάχιο 50 400 0,18 72,00 13% 

              
81,36    

31 

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 
συσκευασία 
κιλού τεμάχιο 1 8 5,78 46,24 13% 

              
52,25    

32 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ2 
συσκευασία 
1000γρ κιλά 3 24 1,26 30,24 13% 

              
34,17    

33 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΣΠΑΓΓΕΤΙ νο 6 
συσκευασία 
1000γρ κιλά 24 192 1,15 220,80 13% 

            
249,50    

34 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
τύπου βιταμ σοφτ 
250 γρ τεμμάχιο 40 320 0,99 316,80 13% 

            
357,98    

35 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 380 γρ τεμάχιο 7 56 1,21 67,76 13% 

              
76,57    

36 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΦΡΑΟΥΛΑ 380 γρ τεμάχιο 7 56 1,21 67,76 13% 

              
76,57    

37 

ΜΕΛΙ 1 κιλού 
ελληνικής 
παραγωγής 
άνθεων ή θυμάρι κιλά 10 80 7,8 624,00 13% 

            
705,12    

38 
ΜΕΝΤΑ 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ κιλα 1 8 8,7 69,60 13% 

              
78,65    

39 
ΝΤΑΚΟΣ 
κριθαρένιος κιλά 9,5 76 4,7 357,20 13% 

            
403,64    

40 

ΞΥΔΙ 400ml 
συσκευασία 
πλαστική τεμάχιο 25 200 0,45 90,00 13% 

            
101,70    

41 

ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ 
συσκευασία 
1λίτρου (500γρ) τεμάχιο 2 16 4,25 68,00 13% 

              
76,84    

42 Πάπρικα γλυκιά  κιλά 2 16 10,3 164,80 13% 
            

186,22    

43 

ΠΕΛΤΕ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ 410 
gr τεμάχιο 18 144 0,99 142,56 13% 

            
161,09    

44 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ  κιλά 3 24 15,93 382,32 13% 
            

432,02    

45 

ΠΛΙΓΟΥΡΙ 
συσκευασία 
1000γρ κιλά 40 320 1,82 582,40 13% 

            
658,11    

46 

Πραλίνα 
φουντουκιού 
τύπου Μερέντα κιλά 5 40 1,53 61,20 13% 

              
69,16    
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47 
ΡΕΒΥΘΙΑ συσκ. 
1κιλού κιλα 15 120 3,06 367,20 13% 

            
414,94    

48 Ριγανη τριμμένη κιλά 2 16 10 160,00 13% 
            

180,80    

49 

ΡΥΖΙ ΑΡΜΠΟΡΙΟ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 5 40 3,9 156,00 13% 

            
176,28    

50 

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 8 64 1,28 81,92 13% 

              
92,57    

51 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 3 24 1,61 38,64 13% 

              
43,66    

52 

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 5 40 1,61 64,40 13% 

              
72,77    

53 

ΣΑΛΤΣΑ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ των 
500γρ τύπου 
passata τεμάχιο 60 480 0,66 316,80 13% 

            
357,98    

54 

Σκεύασμα αυγών 
βακαλάου 
(ταραμάς) κιλά 1,5 12 5,5 66,00 13% 

              
74,58    

55 

ΣΟΔΑ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ βάζο 
350γρ τεμάχιο 1 8 1,27 10,16 13% 

              
11,48    

56 ΣΤΑΦΙΔΑ ΜΑΥΡΗ κιλά 3 24 3,52 84,48 13% 
              

95,46    

57 ΤΑΧΙΝΙ κιλά 1 8 8,6 68,80 13% 
              

77,74    

58 

Τηγμένο τυρί με 
κρεμώδη υφή 
τύπου la vache 
qui rit 400γρ (24 
μερίδες) τεμάχιο 6 48 3,18 152,64 13% 

            
172,48    

59 

ΤΟΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
σε νερό συσκ. 
160γρ  τεμάχια 14 112 2,3 257,60 13% 

            
291,09    

60 
ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ μικρές 
συσκ. 8 τεμαχίων τεμάχιο 15 120 3,2 384,00 13% 

            
433,92    

61 ΤΟΥΡΣΙ κιλά 1 8 5,5 44,00 13% 
              

49,72    

62 
ΤΣΑΪ συσκευασία 
20 τεμαχίων τεμάχια 100 800 1,61 1.288,00 13% 

        
1.455,44    

63 
Τυρί τοστ από 
αγελαδινό γάλα κιλά 10 80 5,5 440,00 13% 

            
497,20    

64 
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
κεφαλοτύρι κιλά 5 40 7,9 316,00 13% 

            
357,08    
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65 

ΦΑΚΕΣ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 6,5 52 2,14 111,28 13% 

            
125,75    

66 
ΦΑΡΙΝΑ αλεύρι 
500γρ κιλά 20 160 0,52 83,20 13% 

              
94,02    

67 ΦΑΣΟΛΙΑ ξερά κιλά 4 32 2,05 65,60 13% 
              

74,13    

68 
ΦΕΤΑ εγχώρια 
Α΄ποιότητα κιλά 13 104 7,05 733,20 13% 

            
828,52    

69 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ 
ΤΡΙΜΜΕΝΗ 
συσκευασία 
400γρ τεμάχια 37 296 0,82 242,72 13% 

            
274,27    

70 

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 500 
γρ τεμάχιο 10 80 1,73 138,40 13% 

            
156,39    

71 ΧΑΛΒΑΣ  κιλά 4 32 5,5 176,00 13% 
            

198,88    

72 

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 
συσκευασία 
380ml τεμάχιο 27 216 0,81 174,96 13% 

            
197,70    

73 

ΧΥΜΟΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
φυσικός 
ελληνικής 
παραγωγής 1 
λιτρου λίτρα 6 48 0,95 45,60 13% 

              
51,53    

Σύνολο 21.911,20 13% 
      

24.759,66    

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 24% ΦΠΑ 

Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 

OYZO 
συσκευασία 
700ml τεμάχιο 1 8 7,3 58,40 24% 

              
72,42    

2 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ κιλά 5 40 3,26 130,40 24% 
            

161,70    

Σύνολο 188,80 24% 
            

234,11    

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
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Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 
ΚΟΥΛΟΥΡΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τεμάχιο 120 960 0,4 384,00 13% 

            
433,92    

2 

Ψωμί λευκό του 
τόστ σε φέτες 
συσκ. 750 γρ τεμάχιο 40 320 1,66 531,20 13% 

            
600,26    

3 
ΨΩΜΙ ΜΠΕΡΓΚΕΡ 
120γρ τεμάχιο 40 320 0,33 105,60 13% 

            
119,33    

4 

ΨΩΜΙ ΠΡΩΙΝΟΥ  
ψωμί ζυμωτο 
κιλού τεμάχιο 20 160 1,98 316,80 13% 

            
357,98    

Σύνολο 1.337,60 13% 
        

1.511,49    

Συνολικό ποσό 40.275,80   
      

45.532,43    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI   - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Υπόδειγμα )  

(Ανήκει στην 1/2020) 

 

Προς: 
ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Διεύθυνση: Bήσσανη, Πωγωνίου, Ελλάδα 
email: info@youthcenterofepirus.org                                            
Web site: www.youthcenterofepirus.org 

 
     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προμηθευτη 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΔΔΓΗΓ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΠΟΛΗ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-
MAIL 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επομένη της Διακήρυξης 

 
 
Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για την προμήθεια τροφίμων, ποτών και 
συναφών προϊόντων, ζωικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, τους 
οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά,   ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

mailto:info@youthcenterofepirus.org
http://www.youthcenterofepirus.org/
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Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ τεμάχιο 120 960 

  
13% 

 2 ΑΝΑΝΑ κιλά 20 160 
  

13% 
 

3 

ΑΝΙΘΟΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ τεμάχιο 4 32 

  
13% 

 

4 

ΒΕΡΥΚΟΚΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 28 224 

  
13% 

 

5 

ΚΑΡΟΤΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 30 240 

  
13% 

 

6 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 60 480 

  
13% 

 

7 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 7 56 

  
13% 

 

8 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 50 400 

  
13% 

 

9 

ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 40 320 

  
13% 

 

10 

ΛΟΛΑ ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ τεμάχιο 20 160 

  
13% 

 

11 

ΜΑΙΝΤΑΝΟ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ τεμάχιο 10 80 

  
13% 
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12 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  
CHAMPION 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 7 56 

  
13% 

 

13 

ΜΑΡΟΥΛΙ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ τεμάχιο 300 2400 

  
13% 

 

14 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 7 56 

  
13% 

 15 ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλά 70 560 
  

13% 
 

16 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 80 640 

  
13% 

 

17 

ΠΑΤΑΤΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 110 880 

  
13% 

 

18 

ΠΕΠΟΝΙ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 35 280 

  
13% 

 

19 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 3,5 28 

  
13% 

 

20 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 6 48 

  
13% 

 

21 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ για 
γεμιστά 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 7 56 

  
13% 

 

22 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
ΧΥΜΟΥ ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 80 640 

  
13% 

 

23 

ΠΡΑΣΣΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 1,5 12 

  
13% 
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24 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 35 280 

  
13% 

 

25 

ΣΕΛΙΝΟ ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 3 24 

  
13% 

 

26 

ΣΚΟΡΔΟ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 3 24 

  
13% 

 

27 

ΣΠΑΝΑΚΙ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 7 56 

  
13% 

 

28 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ελληνικής 
παραγωγής 
ποιοτητα Α΄ κιλά 10,5 84 

  
13%              

Σύνολο 
  

         

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 ΑΡΝΙ κιλά 16 128 
  

13% 
 

2 
ΚΙΜΑΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ κιλά 17 136 

  
13% 

 

3 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
εγχώριος κιλά 5 40 

  
13% 

 

4 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
εγχώριο νωπό κιλά 5 40 

  
13% 

 5 ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΙΑ κιλά 8 64 
  

13% 
 

6 

ΜΠΡΙΖΟΛΑ 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ 
400γρ κιλά 10 80 

  
13% 

 

7 

ΣΟΥΒΛΑΚΙ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
100γρ κιλά 24 192 

  
13% 

 

8 
ΦΙΛΕΤΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ κιλά 18 144 

  
13% 

 Σύνολο 
   ΤΜΗΜΑ3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
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Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 

ΓΑΡΙΔΑΚΙ ΨΙΛΟ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ κιλά 1 8 

  
13% 

 

2 
ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ 
κατεψυγμένη  κιλά 16 128 

  
13% 

 

3 

ΚΑΛΑΜΑΡΙ 
καθαρισμένο 
κατεψυφμένο κιλά 5 40 

  
13% 

 

4 
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ 
κατεψυγμένο κιλά 5,6 44,8 

  
13% 

 

5 
ΜΥΔΙΑ ΨΙΧΑ 
κατεψυγμένη κιλά 1 8 

  
13% 

 

6 
ΣΑΡΔΕΛΑ 
καθαρισμένη κιλά 22 176 

  
13% 

 Σύνολο 
   ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 13% ΦΠΑ 

Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 

ΑΛΑΤΙ ιωδιούχο 
θαλασσινο συσκ 
500γρ τεμάχιο 10 80 

  
13% 

 

2 

ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. 
τύπου 70% συσκ. 
1 κιλού κιλά 30 240 

  
13% 

 

3 

ΑΥΓΑ με ημερ. 
Παραγωγής 
εγχώρια 53-63 γρ τεμάχιο 600 4800 

  
13% 

 

4 

ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΚΟΝΗ 
φακελάκι 5τμχ-
1,5 γρ τεμάχιο 130 1040 

  
13% 

 

5 

ΒΟΥΤΥΡΟ σοφτ 
αγελάδος τύπου 
Κερκύρας 500 γρ τεμάχιο 8 64 

  
13% 

 

6 

ΓΑΛΑ 
παστεριωμένο 
3,5% λιπαρά, 1 
λίτρου κιλά 300 2400 

  
13% 
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7 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
βραστή σε φέτες κιλά 8 64 

  
13% 

 

8 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 
ΣΚΟΝΗ 
συσκευασία 
100γρ  τεμάχιο 10 80 

  
13% 

 

9 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
στραγγιστό 1 
κιλού 2-10% 
λιπαρά κιλά 35 280 

  
13% 

 

10 

ΓΙΓΑΝΤΕΣ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 4 32 

  
13% 

 11 ΔΑΦΝΗ  κιλά 1 8 
  

13% 
 

12 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
συσκευασία 
375γρ τεμάχιο 130 1040 

  
13% 

 

13 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
εξτρα παρθένο 
οξύτητας από 0,1 
έως 0,9 ελληνικής 
παραγωγής 
συκευ. 5 λίτρων 
σε δοχείο 
εγκεκριμένο για 
υγρά τρόφιμα τεμάχιο 10 80 

  
13% 

 14 ΕΛΙΕΣ ΡΟΔΕΛΑ κιλά 3 24 
  

13% 
 

15 
ΖΑΧΑΡΗ λευκή 
κιλού κιλά 15 120 

  
13% 

 

16 

Ζωμός Κότας σε 
Πάστα 
συσκευασία 1,2 
kg τεμάχια 3 24 

  
13% 

 

17 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ 
1λιτρου λίτρα 50 400 

  
13% 

 

18 
ΚΑΝΕΛΑ τριμμένη 
100γρ τεμάχιο 10 80 

  
13% 

 19 ΚΑΡΥ συσκ. 100γρ τεμάχιο 1 8 
  

13% 
 

20 

ΚΑΡΥΔΙΑ ΨΙΧΑ 
συσκευασία 
500γρ  κιλά 3 24 

  
13% 

 21 ΚΕΤΣΑΠ κιλά 5 40 
  

13% 
 

22 
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟ 
σκόνη κιλά 1 8 

  
13% 

 

23 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 
ΑΧΛΑΔΙ κονσέρβα 
820 γρ ελ. 
Παραγωγής τεμάχιο 10 80 

  
13% 
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24 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 
κονσέρβα 820 γρ 
ελ. Παραγωγής τεμάχιο 10 80 

  
13% 

 

25 

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 
τουλάχιστον 65% 
κακάο κιλά 3,5 28 

  
13% 

 

26 

ΚΡΕΜΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 35% 
λιπαρά ζωική λίτρα 6 48 

  
13% 

 

27 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΨΙΛΟ 
συσκ. 1000γρ κιλά 3 24 

  
13% 

 

28 
ΚΡΟΥΑΣΑΝ των 
70γρ τεμάχιο 120 960 

  
13% 

 29 ΚΥΜΙΝΟ  σκόνη τεμάχιο 2 16 
  

13% 
 

30 
ΜΑΓΙΑ ΝΩΠΗ 
συσκευασία 20γρ τεμάχιο 50 400 

  
13% 

 

31 

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 
συσκευασία 
κιλού τεμάχιο 1 8 

  
13% 

 

32 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ2 
συσκευασία 
1000γρ κιλά 3 24 

  
13% 

 

33 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΣΠΑΓΓΕΤΙ νο 6 
συσκευασία 
1000γρ κιλά 24 192 

  
13% 

 

34 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
τύπου βιταμ σοφτ 
250 γρ τεμάχιο 40 320 

  
13% 

 

35 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 380 γρ τεμάχιο 7 56 

  
13% 

 

36 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΦΡΑΟΥΛΑ 380 γρ τεμάχιο 7 56 

  
13% 

 

37 

ΜΕΛΙ 1 κιλού 
ελληνικής 
παραγωγής 
άνθεων ή θυμάρι κιλά 10 80 

  
13% 

 

38 
ΜΕΝΤΑ 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ κιλα 1 8 

  
13% 

 

39 
ΝΤΑΚΟΣ 
κριθαρένιος κιλά 9,5 76 

  
13% 

 

40 

ΞΥΔΙ 400ml 
συσκευασία 
πλαστική τεμάχιο 25 200 

  
13% 
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41 

ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ 
συσκευασία 
1λίτρου (500γρ) τεμάχιο 2 16 

  
13% 

 42 Πάπρικα γλυκιά  κιλά 2 16 
  

13% 
 

43 

ΠΕΛΤΕ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ 410 
gr τεμάχιο 18 144 

  
13% 

 44 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ  κιλά 3 24 
  

13% 
 

45 

ΠΛΙΓΟΥΡΙ 
συσκευασία 
1000γρ κιλά 40 320 

  
13% 

 

46 

Πραλίνα 
φουντουκιού 
τύπου Μερέντα κιλά 5 40 

  
13% 

 

47 
ΡΕΒΥΘΙΑ συσκ. 
1κιλού κιλα 15 120 

  
13% 

 48 Ριγανη τριμμένη κιλά 2 16 
  

13% 
 

49 

ΡΥΖΙ ΑΡΜΠΟΡΙΟ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 5 40 

  
13% 

 

50 

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 8 64 

  
13% 

 

51 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 3 24 

  
13%                

52 

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 5 40 

  
13% 

 

53 

ΣΑΛΤΣΑ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ των 
500γρ τύπου 
passata τεμάχιο 60 480 

  
13% 

 

54 

Σκεύασμα αυγών 
βακαλάου 
(ταραμάς) κιλά 1,5 12 

  
13% 

 

55 

ΣΟΔΑ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ βάζο 
350γρ τεμάχιο 1 8 

  
13% 

 56 ΣΤΑΦΙΔΑ ΜΑΥΡΗ κιλά 3 24 
  

13% 
 57 ΤΑΧΙΝΙ κιλά 1 8 

  
13% 

 

58 

Τηγμένο τυρί με 
κρεμώδη υφή 
τύπου la vache 
qui rit 400γρ (24 
μερίδες) τεμάχιο 6 48 

  
13% 

 

59 

ΤΟΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
σε νερό συσκ. 
160γρ  τεμάχια 14 112 

  
13% 
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60 
ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ μικρές 
συσκ. 8 τεμαχίων τεμάχιο 15 120 

  
13% 

 61 ΤΟΥΡΣΙ κιλά 1 8 
  

13% 
 

62 
ΤΣΑΪ συσκευασία 
20 τεμαχίων τεμάχια 100 800 

  
13% 

 

63 
Τυρί τοστ από 
αγελαδινό γάλα κιλά 10 80 

  
13% 

 

64 
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
κεφαλοτύρι κιλά 5 40 

  
13% 

 

65 

ΦΑΚΕΣ 
συσκευασία 
κιλού κιλά 6,5 52 

  
13% 

 

66 
ΦΑΡΙΝΑ αλεύρι 
500γρ κιλά 20 160 

  
13% 

 67 ΦΑΣΟΛΙΑ ξερά κιλά 4 32 
  

13% 
 

68 
ΦΕΤΑ εγχώρια 
Α΄ποιότητα κιλά 13 104 

  
13% 

 

69 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ 
ΤΡΙΜΜΕΝΗ 
συσκευασία 
400γρ τεμάχια 37 296 

  
13% 

 

70 

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ 
ελληνικής 
παραγωγής 500 
γρ τεμάχιο 10 80 

  
13% 

 71 ΧΑΛΒΑΣ  κιλά 4 32 
  

13% 
 

72 

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 
συσκευασία 
380ml τεμάχιο 27 216 

  
13%              

73 

ΧΥΜΟΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
φυσικός 
ελληνικής 
παραγωγής 1 
λιτρου λίτρα 6 48 

  
13% 

 Σύνολο 
 

13% 
 ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 24% ΦΠΑ 

Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 

OYZO 
συσκευασία 
700ml τεμάχιο 1 8 

  
24% 

 2 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ κιλά 5 40 
  

24% 
 Σύνολο 

 
24%              
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ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΗ 
μονάδα 
μέτρησης 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για ένα 
μήνα 

ενδεικτική 
ποσότητα 
για 8 
μήνες 

τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος 
Π/Υ  προ 

ΦΠΑ για 8 
μήνες ΦΠΑ 

 
Εκτιμώμενος 
Π/Υ  με ΦΠΑ 
για 8 μήνες  

1 
ΚΟΥΛΟΥΡΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τεμάχιο 120 960 

  
13% 

 

2 

Ψωμί λευκό του 
τόστ σε φέτες 
συσκ. 750 γρ τεμάχιο 40 320 

  
13% 

 

3 
ΨΩΜΙ ΜΠΕΡΓΚΕΡ 
120γρ τεμάχιο 40 320 

  
13% 

 

4 

ΨΩΜΙ ΠΡΩΙΝΟΥ  
ψωμί ζυμωτο 
κιλού τεμάχιο 20 160 

  
13% 

 Σύνολο 
 

13%          

Συνολικό ποσό 
 

         

 

 

        Ημερομηνία: ……………… Για τον υποψήφιο Προμηθευτή 

Σφραγίδα / Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο Νομίμου 

Εκπροσώπου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Υπόδειγμα )  

(Ανήκει στην 1/2020) 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα ……………………………………. 
(Δ/νση οδός, αριθμός, T.K., fax): ……………….........  
Ημερομηνία έκδοσης: ..................... 
ΕΥΡΩ: .............… 
 
Προς: 
ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Διεύθυνση: Bήσσανη, Πωγωνίου, Ελλάδα 
email: info@youthcenterofepirus.org                                            
Web site: www.youthcenterofepirus.org 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. ………… ΕΥΡΩ ………… 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ .…..............................................................................................................………. (και 

ολογράφως) …………………..................................................………………….. υπέρ του οικονομικού φορέα 

………………………………………………………………………………………………………………………….., Α.Φ.Μ. 

………………………, Δ.Ο.Υ. …………………, Δ\νση …………………………………………… για την καλή εκτέλεση της 

προμήθειας τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων, ζωικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος, 

σύμφωνα µε την υπογραφείσα σύμβαση  δυνάμει  της διακήρυξης  υπ΄αριθμ. 1/2020.  

Το παραπάνω ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ), το τηρούμε στη 
διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  σε τυχόν ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης 
της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και δύο  (2) μήνες μετά τη λήξη της αντίστοιχης υπογραφείσας σύμβασης. 

 
Με τιμή, 
 
Τράπεζα………… 
Κατάστημα………. 
* στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης 
 

mailto:info@youthcenterofepirus.org
http://www.youthcenterofepirus.org/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

(Ανήκει στην με αριθμ. 1/2020 Διακήρυξη) 

 

 

(Το παρόν σχέδιο θα προσαρμοστεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού) 
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ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ……………………………………….. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 

 

 Στα Ιωάννινα σήμερα ..................................................., ημέρα.................... στα γραφεία της ΑΜΚΕ 
Κέντρο Νέων Ηπείρου, επί της οδού ……………………………………….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

αφενός η ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα, ……………………………………., Τ.Κ. 
…………………….. ΙΩΑΝΝΙΝΑ, με ΑΦΜ ………………………, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Πρόεδρο κ. Θωμά Τσίκο-Τσερμελή εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή». 

Και αφετέρου ο οικονομικός φορέας ........................................................................., που εδρεύει στ.... 
............................................, Τ.Κ. .............., τηλ. ................................., FAX ………………., με Α.Φ.Μ. 
........................., Δ.Ο.Υ. .......................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ... 
................................. , εφεξής «Ανάδοχος/Προμηθευτής». 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το αρίθμ………. Καταστατικό της ΑΜΚΕ – Κέντρο Νέων Ηπείρου. 

2. Την με αρ. ........................... απόσπασμα πρακτικού………… του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ με θέμα: «Εξουσιοδότηση 
υπογραφής στον Πρόεδρο του ΔΣ». 

3. Την αρίθμ. 514/Φ.38/20-30-2020 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Επιχορήγηση του Ν.Π. ΑΜΚΕ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων  “Άγιος Αθανάσιος” » με θέμα: Ένταξη της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος 
Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης 

4. Την με αρ. ………. Απόφαση του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ (απόσπασμα πρακτικού) περί έγκρισης του 
προϋπολογισμού του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “Άγιος 
Αθανάσιος” » με θέμα: Ένταξη της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την 
υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5050789. 

5. Την με αρ. ........................... απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ με θέμα: «Απόφαση Έγκρισης 
Δαπάνης…………………………………». 

6. Την με αρ. ………. Απόφαση του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ (απόσπασμα πρακτικού) περί συγκρότησης Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών. 

7. Την με αρ. ………. Απόφαση του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ (απόσπασμα πρακτικού) περί συγκρότησης Επιτροπής 
Ενστάσεων. 

8. Την με αριθμ. 1/2020 (αριθμ. πρωτ. ………………) Διακήρυξη της ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για 

την ανάδειξη προμηθευτή/ών τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων, ζωικών προϊόντων  
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και προϊόντων κρέατος για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος 

Αθανάσιος, για ένα έτος. 

9. Την με αριθμ. ……………………… απόφαση του Προέδρου της ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου περί 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

10. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για προμήθεια τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων, 

ζωικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στο πλαίσιο της Δράσης ¨«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789. 

Σ Υ Μ Φ  Ω Ν Ο Υ Ν     ΚΑΙ    Σ Υ Ν Α Π Ο ∆ Ε Χ Ο Ν Τ Α Ι   ΤΑ  Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Ω : 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων, την προμήθεια 

τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων, ζωικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος για τις 

ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος, µε τους 
ακόλουθους όρους και συμφωνίες:  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΕΙ∆ΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ  - ΤΙΜΕΣ   

Ο τύπος, η ποσότητα και οι τιμές των προς προμήθεια προϊόντων αναλύονται ως εξής:   

……………………………………….. 
 

Οι ποσότητες και τα είδη που καθορίζονται στην παρούσα, μπορεί να διαφοροποιούνται, 
ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, σε συνάρτηση της συνολικής συμβατικής αξίας που 
δεν μπορεί να μεταβληθεί.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και στις διατροφικές 
ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή, καθώς και λόγω εποχικότητας των ειδών 

οπωροπωλείου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης όσο και της πιθανής παράτασης της, η ΑΜΚΕ 

ΚΝΗ δύναται να προμηθευτεί πρόσθετα είδη ή ποσότητες από τον αναδειχθέντα προμηθευτή, 
στο μέτρο που δεν θα υπάρξει υπέρβαση της συνολικής αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.  

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Τα είδη όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

Τεχνικές Προδιαγραφές :  

 
……………………………………………………….. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας 
Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος» κατά τις ώρες εργασίας της. 
 
Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή απ' ευθείας στη Δομή, και θα γίνεται 
παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, Εργασιών και Υπηρεσιών . 
 
Η παράδοση θα γίνεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες από την παραγγελία ανεξαρτήτως ποσότητας και 
αξίας. 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα για να είναι σε θέση 
να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Υπηρεσιών. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  

Οι τιμές που συμφωνήθηκαν για την προμήθεια τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων, ζωικών 

προϊόντων και προϊόντων κρέατος θα είναι σταθερές για τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια της 
σύμβασης καθώς και πιθανής παράτασής της. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  

 
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ισχύει από την υπογραφή της και λήγει την 7-4-2021.  
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η     Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο «Προμηθευτής» κατάθεσε την 
αριθμ……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
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Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον «Ανάδοχο» δύο μήνες μετά τη λήξη της και την 
καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας και πιθανής παράτασής της. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

  
8.1. Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 α̟ρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)  

 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

“Άγιος Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης σύµφωνα µε την υπ’ αρίθμ’ 02/13-07-20 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ με θέμα: 

«Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων, ζωικών 

προϊόντων και προϊόντων κρέατος» συνολικού ποσού 45.532,43 € 

 

8.2 Φόροι - Κρατήσεις  

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στις 
εγκαταστάσεις της Δομής θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ειδικότερα η αμοιβή του αναδόχου 
υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 
1. Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 

άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 4610/2019,  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης για τις συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 

χιλίων (1.000,00) ευρώ προ ΦΠΑ. Η εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και εισφορά 

υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επί της αξίας του τέλους χαρτοσήμου. 

2. Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται 

επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και 

κρατήσεων. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

3. Κατά την πληρωμή, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994)  όπως ισχύει με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/Α/2013), ο οποίος βαρύνει τον ανάδοχο. 

8.3.  Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 ̟αρ. 5 Ν. 4412/2016)  

Η πληρωμή της αξίας της ποσότητας των ειδών, στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την 

οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων προϊόντων από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής, και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο 

για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. 
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Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται από την ΑΜΚΕ ΚΝΗ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι : 

■ Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στον αρμόδιο υπάλληλο), με μέριμνα του 

προμηθευτή 

■ Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

■ Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

■ Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο που διενεργεί τον 

έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο 8.2. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο   

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
 

9.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος1 από την 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 τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

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.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση  μπορεί να του επιβληθεί ο 
προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

9.2  Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ 
εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, 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.  
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Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από 
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την εκτέλεσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
β) Η σύμβαση μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 
όπως ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' 
του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

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

  
ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
  

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

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας. 
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Η επίλυση τυχόν διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, θα γίνεται από τα 

αρμόδια δικαστήρια των Ιωαννίνων. 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016 για την παρούσα σύμβαση είναι τα ακόλουθα : 
α) Η διακήρυξη 1/2020 με τα παραρτήματά της. 
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
γ) Το συμφωνητικό (σύμβαση) 
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την 
αναθέτουσα αρχή 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος» υποχρεούνται να προμηθεύεται τα 

ανωτέρω είδη από τον συμβασιούχο και μόνο. 

Σε άρνηση του προμηθευτή να εφοδιάσει την ανωτέρω Δομή με τα αναγκαία είδη, για οποιοδήποτε 

λόγο, η Δομή θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως την Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση, ώστε αυτή 

να προβεί στις δέουσες ενέργειες. 

Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι της σχετικής Διακήρυξης (1/2020) καθώς και οι διατάξεις 

της Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα . 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε 

από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) κατατέθηκαν στην 
ΑΜΚΕ ΚΝΗ, το δε ένα (1) το πήρε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

Ο Προμηθευτής Ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ 
Κέντρο Νέων Ηπείρου 

 

………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ : ΤΕΥ∆ 

  
 
 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100059797] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Bήσσανη, Πωγωνίου, 
Ιωάννινων/44002] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γκόγκας Θεόδωρος 
- Τηλέφωνο: 6945197786 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [pm@youthcenterofepirus.org] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.youthcenterofepirus.org] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 
του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών τροφίμων, ποτών 
και συναφών προϊόντων (CPV: 15000000-8) και ζωικών προϊόντων και προϊόντων 
κρέατος (CPV: 15100000-9), για ένα έτος για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος Αθανάσιος, στους Ασπράγγελους του Δήμου 
Ζαγορίου.] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [100059797] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [6] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [1/2020] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.youthcenterofepirus.org/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

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

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 

 



             « Ισότητα , Αλληλεγγύη , Προστασία» 

 
 

73 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 

του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

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

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

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

Απάντηση: 

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

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

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

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

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούςxl: 

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

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    
 

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

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

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

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

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

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

[……] 

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

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

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

[……] 

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

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 
[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

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

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

 

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

το σύνολο αυτών 

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

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

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

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

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

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 

του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xiii

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

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

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

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxvii

 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

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

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 

τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, 

πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 


