
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ.  230 / 2020 

Δημόσιος Πρόχειρος  μειοδοτικός διαγωνισμός (με συνοπτική διαδικασία) για 

την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (με συνοπτική διαδικασία) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην ισχύουσα 

κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησής) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Δευτέρα 07/04/2020 και ώρα 14:00 

(Αποσφράγιση προσφορών & δικαιολογητικών συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παπάφειο ΚΠΜΑΘ  «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», Παπάφη 33, Θεσσαλονίκη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ιδρύματος 

(Είδη όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Β’) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  58.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Α’ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Από την υπογραφή  της σύμβασης  ένα χρόνο  

με δικαίωμα παράτασης 

CPV 15000000-8 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως 07/04/2020,  ημέρα Tρίτη  και το αργότερο μέχρι ώρα 12.00 στο 

Παπάφειο Ίδρυμα 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως στο άρθρο 10 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Όπως στο άρθρο 11 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του Ν. 2198/94 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  18/03/2020 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄ 150/10-

7-2007). 

1.2. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-

2007). 

1.3. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 

ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου 

Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την 

άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995). 

1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974). 

1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο 

εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις). 

1.7. Του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α 30-09-2010) Περί δικαστικής Προστασίας 

κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών 

Προμηθειών και Υπηρεσιών και σύμφωνα με την Οδηγία 89/665. 

1.8. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003). 

1.9. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Τ.Α΄/15-07-2010) και του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 

«περί τροποποίησης του άρ.68 του 3863/2010 για τη σύναψη σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών. 

1.10. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων». 

1.11. Το υπ΄αριθμ. 1129/21-11-2012 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων περί «επιβολής και κράτησης 0,10 υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.» 

1.12. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ  74/τ.  Α')  «Διοικητικές Απλουστεύσεις -  Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.13. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.14. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

1.15. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» 

 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 

2.1  Την υπ' αριθ. 14η/ 27-11-2019  απόφαση του Δ.Σ. του Παπαφείου ΚΠΜΑΘ «Ο 

ΜΕΛΙΤΕΥΣ». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Δημόσιο Πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό (με συνοπτική διαδικασία) με 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την 

προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου σύμφωνα με τις παρακάτω διαδικασίες 

και όρους: 

 

Άρθρο 1 
Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ 
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (58.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και βαρύνει τον 
ΚΑΕ 1511 «Προμήθεια τροφίμων, ποτών , καπνού» του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 
οικ. έτους 2020 του Κέντρου. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για κάθε κατηγορία τροφίμων είναι: 
 

1 ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1.985,00 € 

2 ΓΑΛΑ & ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3.638,50€ 

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΕΙΔΗ 6.285,00 € 

4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 480,00 € 

5 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Κ/Ψ 935,00€ 

6 ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ 5.685,00 € 

7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 7.199,20€ 

8 ΨΑΡΙΑ Κ/Ψ 1.953,00€ 

9 ΡΥΖΙΑ & ΟΣΠΡΙΑ 1.003,50 € 

10 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 875,00 € 

11 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1.273,00 € 

12 ΑΥΓΑ 660,00 € 

13 ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 400,00 € 

14 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ - ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ - ΜΕΛΙ 1.925,00 € 

15 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 9.385,00 € 

16 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 14.917,80 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ: 58.600,00 € 

 
 

Άρθρο 2 
Κανόνες δημοσιότητας 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης θα  αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου. 
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016). 
 
 

Άρθρο 3 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής-Κατάρτιση-Υποβολή Προσφορών 

ΑΔΑ: 99ΤΡ4690Ω2-ΣΚΚ



 

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισμοί 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
2.     Κάθε  προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με  τα  αναφερόμενα στο  Ν.4412/2016 στην 
Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 
φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
γ  Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με 
τις οικείες διατάξεις: 
Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 
τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα 
σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα 
πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, 
το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 
79, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε' καθώς και Υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες. 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαπραγμάτευσης. 

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στην ΤΕΥΔ μόνο τα: Μέρος ΙΙ (εκτός από το Δ), 
Μέρος ΙΙΙ (εκτός από το Δ), Μέρος IV (μόνο την παράγραφο α: Γενική ένδειξη για όλα τα 
κριτήρια επιλογής) και μέρος VI. 
 
Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πρέπει να είναι 
εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από  
αρμόδια  διοικητική αρχή  ή  τα  ΚΕΠ).  Η  απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση  υπογράφεται,  
επί  εταιριών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές  τους  (το  σύνολο  
αυτών)  ή  πρόσωπο  ειδικώς  εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών 
(Α.Ε.) από τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. ή πρόσωπο ειδικώς 
εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό. 
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Για την εξακρίβωση της νομιμότητας εκπροσώπησης των εταιρειών που διαθέτουν μορφή 
νομικού προσώπου να κατατεθούν: 
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 
εκπροσώπησης, τα  ημεδαπά  νομικά  πρόσωπα  προσκομίζουν  επιπρόσθετα: i)  Οι 
προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο 
ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, ii) Οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως 
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 
αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν 
δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το 
Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου. Σε  όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η  διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί 
η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των 
σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. 
Κατάλογο (όχι αντίγραφα συμβάσεων) στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες 
συμβάσεις προμήθειας ειδών, σχετικών με το αντικείμενο του διαγωνισμού, που έχει 
συνάψει στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα. 
Αντίγραφα των αιτούμενων πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα 
διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) όπως αυτά ζητούνται 
από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
Οι συμμετέχοντες (έμποροι και παραγωγοί) να εφαρμόζουν σύστημα HACCP στην 
παραγωγική διαδικασία, στην αποθήκευση και στην διακίνηση και να έχουν πιστοποιηθεί 
από  ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα  βάση  του  ISO  2000:2005  ή παρόμοιου 
συστήματος (π.χ. BRC, IFS & ISO 9001). 
Τα μεταφορικά μέσα να είναι εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας 
(για όσες κατηγορίες τροφίμων απαιτείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές). 
Οι προμηθευτές πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να επισυνάψουν στην 
τεχνική προσφορά τους και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς ISO (του συμμετέχοντος, 
αλλά και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος), σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο, καθώς και την άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας για τα οχήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν. 
Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να προκύπτει ότι κατά  
την ημερομηνία διενέργειας του  διαγωνισμού, είναι  ενήμεροι ως  προς  τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Επισημαίνεται ότι: 

1.  Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 
Ν.4250/26.3.2014. 

2.  Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και 
επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο 
ή από δικηγορικό γραφείο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης,  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  Ν. 
1497/1984 (Α  188).  Προσκομίζονται πρωτότυπα  ή  επικυρωμένα αντίγραφα  ή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

3.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως 
επιφέρουν κυρώσεις. 
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με  την  ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
 
Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του 
οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 
και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: 

 Η προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια ειδών να δοθεί με ποσοστό έκπτωσης 
επί τοις εκατό (%) στην ισχύουσα κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησής τους για 
κάθε ομάδα προϊόντων (μία ή περισσότερες) για την οποία ενδιαφέρεται να 
υποβάλει προσφορά ο προμηθευτής. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των τροφίμων στο Κέντρο. 

 Η μέση τιμή λιανικής του κάθε είδους θα είναι αυτή που διαμορφώνει και 
πιστοποιεί το τμήμα Εμπορίου  ή αυτή θα προκύπτει ύστερα από έρευνα αγοράς 
που θα διενεργείται από επιτροπή του Κέντρου ή άλλον δημόσιο φορέα, την ημέρα 
παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισμά του. 

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την 
ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου 
αντίτιμου των ειδών που θα προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς   του   
μέχρι   την   οριστική   εκπλήρωση   των   συμβατικών   του υπηρεσιών. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των 
προσφορών. 

 Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου για την προμήθεια: 
α. άρτου και αρτοσκευασμάτων να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 
β. γάλακτος και γιαουρτιού να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΓΑΛΑ & ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

 

 

 
γ. γαλακτοκομικών ειδών να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
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Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΕΙΔΗ  

 
δ. ζυμαρικών να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΖΥΜΑΡΙΚΑ  

 
ε. κοτόπουλων Κ/Ψ να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Κ/Ψ  

 
στ. κρέατος νωπού να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ  

 
ζ. ελαιολάδων-σπορέλαιων να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ  

 
η. ψαριών Κ/Ψ να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΨΑΡΙΑ Κ/Ψ  

 
θ. ρυζιών και οσπρίων να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΡΥΖΙΑ & ΟΣΠΡΙΑ  

 
ι. χυμών φρούτων να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

ΑΔΑ: 99ΤΡ4690Ω2-ΣΚΚ



 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ  

 
ια. λαχανικών κατεψυγμένων να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

 
ιβ. αυγών να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΑΥΓΑ  

 
ιγ. διαφόρων γλυκών να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  

 
ιδ. κομποστών, μαρμελάδων, μελιού να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ - ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ - 
ΜΕΛΙ 

 

 
ιε. οπωρολαχανικών να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ  

 
ιστ. ειδών παντοπωλείου να υποβληθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   
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4.   Ο   προσφέρων,   σε   περίπτωση   υποβολής   με   την   προσφορά   στοιχείων   και 
πληροφοριών  εμπιστευτικού  χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους άλλους   
διαγωνιζόμενους  θα   έθιγε   τα   έννομα   συμφέροντα  του,   οφείλει  να σημειώνει επ' 
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόμενου. Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  
εμπιστευτικές, λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  
του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την  εμπιστευτικότητα της  συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε  αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 
διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 
φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 
28/2015 (Α'34). 
5.   Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει 
την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
6.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του 
Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.   Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών,  οι  διαγωνιζόμενοι  παρέχουν  
διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις,  οι  οποίες  παρέχονται,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  
λαμβάνονται υπόψη  μόνο  εκείνες  που  αναφέρονται  στα  σημεία  για  τα  οποία  
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
7.   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα  180 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που 
αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν 
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη 
γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη 
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη. 
Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
8.  Η ανάδειξη των προμηθευτών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την 
πλέον χαμηλότερη τιμή βάσει του ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό στην ισχύουσα κάθε 
φορά μέση λιανική τιμή πώλησης. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 
3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη 
τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης αυτές 
θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή θα αιτηθεί την κατάθεση 
νέας βελτιωμένης οικονομικής   προσφοράς από τους   ισότιμους μειοδότες. 
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Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 
 

 
Άρθρο 4 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
1. Οι έγγραφες προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό να 
κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Κέντρο με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Κέντρο 
μέχρι το ορισμένο χρόνο. 
3.  Στις  περιπτώσεις  που  οι  υποβαλλόμενες  ή  οι ταχυδρομικά  αποστελλόμενες  
προσφορές  δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 
4. Προσφορές που περιέρχονται στο Κέντρο με οποιοδήποτε τρόπο, πριν τη διενέργεια του 
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης 
των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται από τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που 
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ » με κεφαλαία γράμματα . 
β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:  
     ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  "Ο   Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" 
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 

Άρθρο 5 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
γίνει από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται. 
Δεν αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών αλλά τους μονογράφει και 
τους σφραγίζει και τους τοποθετεί σ’ ένα νέο φάκελο, τον οποίο υπογράφει και σφραγίζει 
και παραδίδει στο Κέντρο προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, η 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 
την κρίση της επιτροπής. 
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν 
προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει 
και σφραγίζει. 
3. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Κέντρο για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
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4. Οι συμμετέχοντες προμηθευτές στον πρόχειρο διαγωνισμό δικαιούνται να παρευρίσκονται 
κατά την αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των οικονομικών προσφορών από την 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
5. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
πρόχειρου διαγωνισμού θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 

Άρθρο 6 
Κριτήρια ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των 
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της 
διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 
2. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 
3. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
πρόχειρου διαγωνισμού θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατακυρώνει την προμήθεια με απόφαση του. 
5. Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από 
τους προμηθευτές δεν προσκομίζει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, τα οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
6. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές τελικός προμηθευτής θα επιλεγεί ο 
μειοδότης που θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης με το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Κέντρου, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. 
 
 

Άρθρο 7 
Κατακύρωση-Εγγυήσεις 

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Στη 
συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντες η σχετική σύμβαση. 
2.  Ο   προμηθευτής  στον   οποίο   κατακυρώθηκε   ή   ανατέθηκε   η   προμήθεια, υποχρεούται 
να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης. 
3.  Σε  περίπτωση  που  ο  ανακηρυχθείς  προμηθευτής  δεν  προσέλθει  μέσα  στην προθεσμία 
που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, 
ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 
5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται  η  
σύναψη  της  σύμβασης,  λόγω  της  ύπαρξης  προθεσμίας  για  την άσκηση ένστασης από 
άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για  όσο  χρόνο  
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ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη  της  σύμβασης,  κατόπιν  άσκησης  αίτησης  
ασφαλιστικών  μέτρων  ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την 
οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 
 
 

Άρθρο 8 
Διοικητικές προσφυγές 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την 
κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής 
ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα  οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, 
ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του σκέλους του 
διαγωνισμού που συμμετέχει. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών 
μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων. 
Οι ενστάσεις θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 

Άρθρο 9 
Συμβάσεις 

1. Οι συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται οι προμήθειες καταρτίζονται από το Κέντρο και 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. 
2. Η ισχύς των συμβάσεων αρχίζει από της υπογραφή τους και διαρκεί ένα έτος . 
3. Η ισχύς των συμβάσεων μπορεί να παραταθεί για δύο μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις. 
Η δαπάνη για κάθε κατηγορία τροφίμων στη δίμηνη παράταση θα ανέρχεται στο υπόλοιπο  
του ποσού της αρχικής σύμβασης . 
4. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής προσωπικότητας του Κέντρου θα τροποποιηθεί η 
σύμβαση αζημίως για το Δημόσιο. 
 
 

Άρθρο 10 
Χρόνος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών να γίνεται στο Κέντρο, όπου θα μεταφέρονται και θα προωθούνται 
στις αποθήκες με μέριμνα, δαπάνη και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή καθαρά και 
απολυμασμένα και σε ώρες που θα ορίζονται από τον Διαχειριστή του Κέντρου. 
Τα παραπάνω είδη να παραδίδονται χωρίς απόβαρο και πάντοτε ύστερα από ζύγιση ή 
μέτρηση τους κατά τη συνήθη μετρική μονάδα του κάθε είδους. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται, από την τριμελή επιτροπή του Κέντρου. Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη σε ποσότητες και ποιότητα που 
ορίζει με έγγραφη παραγγελία ή και τηλεφωνικά το Κέντρο μέσα σε τρεις (3) ημέρες κατ' 
ανώτατο όριο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκρίνεται στο ανωτέρω χρονικό 
διάστημα παράδοσης των προϊόντων,  θα κηρύσσεται έκπτωτος . 
 
 

Άρθρο 11 
Παραλαβή 

1. Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, της κατηγορίας, του είδους, της προέλευσης και κάθε 
άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματος είναι αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής που 
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αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη του είδους. Σε περίπτωση ομόφωνης 
απόρριψης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το είδος χωρίς το 
δικαίωμα διαιτησίας. Σε περίπτωση απόρριψης του είδους με πλειοψηφία της επιτροπής 
παραλαβής παρεμβαίνει ο Διευθυντής του Κέντρου που η γνώμη του είναι δεσμευτική για 
τον προμηθευτή. Τα είδη που απορρίπτονται ο προμηθευτής τα παραλαμβάνει με δική του 
δαπάνη χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση από το Δημόσιο. 
2. Κατά την παράδοση των ειδών πρέπει να παρίσταται ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του 
που η ιδιότητα του θα είναι γνωστή στο Κέντρο και υποχρεούται να υπογράψει τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής ή πρακτικά δειγματοληψιών που τυχόν θα γίνουν. Σε περίπτωση 
άρνησης του προμηθευτή  ή του αντιπροσώπου  του, υπογραφής πρωτοκόλλων, πρακτικών 
δειγματοληψιών και παραβάσεων, η άρνηση πρέπει να αναγράφεται σ’ αυτά. Επίσης πρέπει 
να αναγράφεται η χρονολογία, το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο στοιχείο που θα κρίνει 
απαραίτητο η επιτροπή παραλαβής. 
Πρέπει επίσης με την παραλαβή ή απόρριψη του είδους να καλείται ο προμηθευτής ή ο 
αντιπρόσωπός του να σημειώσει τις αντιρρήσεις του και η επιτροπή μπορεί να γράψει τις 
αντιπαρατηρήσεις της. Η τυχόν μη τήρηση των παραπάνω είναι λόγος απαλλαγής του 
προμηθευτή για τυπικούς λόγους χωρίς άλλη εξέταση της ουσίας της παράβασης. Επίσης η 
μη υπογραφή από τον προμηθευτή του πρακτικού της παράβασης είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυντική αιτία για την επιβαλλόμενη σ' αυτόν ποινή. 
3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χαρακτηρίζει ακριβώς το είδος, την κατηγορία και 
την προέλευση και αυτά ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής με βάση τα δελτία 
παραγγελίας και υπογράφεται το πρακτικό παραλαβής ή απόρριψης. 
4. Ο προμηθευτής δεν έχει την ευχέρεια να αρνηθεί τη χορήγηση ειδών που παραγγέλθηκαν 
ισχυριζόμενος έλλειψη του είδους στην αγορά εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση του 
Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ή Αστυνομικού 
Τμήματος Θεσσαλονίκης σχετικά με έλλειψη του είδους στην αγορά οπότε είναι 
υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγκαιρα το Κέντρο προκειμένου να είναι δυνατή η αλλαγή της 
παραγγελίας. 
5. Σε περίπτωση που δημιουργούνται αμφιβολίες στην επιτροπή παραλαβής για την 
ποιότητα, την κατηγορία ή τον τόπο προέλευσης των ειδών που προμηθεύεται έχει 
υποχρέωση να πάρει δείγματα αντιπροσωπευτικά παρουσία του προμηθευτή και να τα 
παραπέμψει για εξέταση στο Γ.Χ.Κ, εφόσον βέβαια είναι της αρμοδιότητας του, για όλα τα 
λοιπά είδη να αποστέλλει τα δείγματα στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών, η οποία με 
παρουσία κτηνιάτρου θα αποφασίζει για την παραλαβή των ειδών ή όχι. Ειδικά για κρέατα, 
πουλερικά, αλλαντικά και ψάρια είναι αποφασιστική η γνώμη του κτηνιάτρου. 
Η ποσότητα που χρειάζεται για τη δειγματοληψία και τα έξοδα ανάλυσης βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
Εφόσον δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί δειγματοληψία και υπάρχει διαφωνία μεταξύ 
προμηθευτή και επιτροπής παραλαβής τη διαφορά λύνει ο Διευθυντής του Κέντρου και σε 
δεύτερη φάση η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών. 
 
 

Άρθρο 12 
Κυρώσεις κατά προμηθευτή 

Με  απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, ύστερα  από  γνωμοδότηση του  αρμόδιου οργάνου 
(επιτροπή παρακολούθησης ορθής  εκτέλεσης των  όρων  της  σύμβασης), o προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, 
εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Με  την ίδια διαδικασία ο  προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του 
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υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από 
αίτησή του. 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 
σύμβαση, εφόσον: 
•   Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Κέντρου. 
•   Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του 
Ν.4412/2016 . 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο 
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Κέντρου 
από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 13 
Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου προμήθειας ειδών. 
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Κέντρο 
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) 
όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 
2011 «Για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται  κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 
εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Κέντρου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση 
της σύμβασης, καθώς και  στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 του Π.Δ. 
4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται 
σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών 
κ.λ.π.). 
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
επί  της  αξίας  των  τιμολογίων βαρύνει  την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 

Άρθρο 14 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

1. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 
Κέντρο, Δ/νση Παπάφη 33, ΤΚ 54638, τηλέφωνο 2313320212, fax 2310214410 και Ε-mail: 
papafio1903@gmail.com  
2. Αντίγραφο της διακήρυξης να χορηγείται στους ενδιαφερόμενοuς ύστερα από αίτηση που 
υποβάλλεται στο Κέντρο. 
 
 

                                                          Θεσσαλονίκη   18.03.2020 
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΘΙΜΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
Προδιαγραφές τροφίμων 

Σε όλα τα πιο κάτω είδη τροφίμων είναι υποχρεωτική (επί ποινή απόρριψης) η τήρηση των 
Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/02, 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, 2073/05 (με 
τροποποίηση 1441/07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και το Π.Δ. 79/07 σχετικά με 
την ασφάλεια των τροφίμων. 
 
ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Τα προμηθευόμενα είδη να είναι συσκευασμένα σε χάρτινη ή πλαστική κλειστή αεριζόμενη 
συσκευασία ειδική για τρόφιμα. Η συσκευασία πρέπει να προσφέρει προστασία από την 
υγρασία. 
Οι παρασκευαστές  να πληρούν τις διατάξεις του Ν. 3526 σχετικά με την παραγωγή και 
διάθεση άρτου και προϊόντων αρτοποιίας. Οι παρασκευαστές να εφαρμόζουν σύστημα 
HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων. 
Αν μετά από δειγματοληψία κάποιο προϊόν δεν πληροί την Αγορανομική Διάταξη 14/89 ή/και 
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών αναφορικά με τις ενδείξεις ή/και το περιεχόμενο, τότε σε 
περίπτωση δεύτερου μη κανονικού δείγματος το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει 
την σύμβαση με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις εις βάρος του προμηθευτή. 
 
 
ΓΑΛΑ & ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
Τα προμηθευόμενα γάλατα και γιαούρτια πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και τη μεταφορά. 
Να εφαρμόζεται το σύστημα ασφάλειας HACCP και στην διακίνηση των προϊόντων 
απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η ημερομηνία της παστεριώσεως 
και λήξεως, καθώς επίσης να είναι άθικτη η συσκευασία και σε καλή κατάσταση. 
Το γιαούρτι να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,85%. 
Το προμηθευόμενο γιαούρτι πρέπει να μην έχει πολύ όξινη γεύση. Να είναι συμπαγές, 
πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του να παρουσιάζει όψη αλάβαστρου. 
Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα-ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως και να φέρουν την 
σχετική άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας και να είναι εφοδιασμένα με όλα τα 
ενδεικνυόμενα έντυπα που διασφαλίζουν την ασφάλεια διακίνησης του προϊόντος. 
 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΕΙΔΗ 
Τα γαλακτοκομικά είδη θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να μην 
έχουν δυσάρεστες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
Προκειμένου για φέτα τα τρίμματα αποκλείονται. Τα τυροκομεία να φέρουν αριθμό 
κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.) και να τηρούν φακέλους αυτοελέγχου και 
κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Να εφαρμόζεται το σύστημα HACCP και στην διακίνηση 
απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
Τα σκληρά τυριά να είναι Α’ ποιότητας σύμφωνα με τις διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές και 
στην προσφορά να δηλώνεται η προέλευσή τους, η οποία θα πρέπει να είναι από μονάδα με 
κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους προέλευσης. 
Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και 
ειδικές διατάξεις. 
Αν μετά από δειγματοληψία κάποιο προϊόν δεν πληροί την Αγορανομική Διάταξη 14/89  
ή/και τον ΚΤΠ αναφορικά με τις ενδείξεις ή/και το περιεχόμενο, τότε σε περίπτωση δεύτερου 
μη κανονικού δείγματος το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση με όλες 
τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις εις βάρος του προμηθευτή. 

ΑΔΑ: 99ΤΡ4690Ω2-ΣΚΚ



 

 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
Ζυμαρικά: φιδές, μακαρόνια κοφτά, κριθαράκι, μακαρόνια ψιλά, μακαρόνια χονδρά, 
χυλοπίτες, τραχανάς, αστεράκι. 
Το εργοστάσιο παραγωγής να εφαρμόζει και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις και όλους τους 
όρους της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται ένα 
ασφαλές τελικό προϊόν. Να εφαρμόζεται σύστημα HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση και 
διακίνηση των προϊόντων. 
 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Κ/Ψ 
Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω 
αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία. Να έχουν ανεπτυγμένο 
μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό, ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και 
άκαμπτη και να έχουν διατραφεί με κατάλληλες και εγκεκριμένες τροφές. Να μην έχουν 
δυσάρεστη οσμή και να είναι απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και 
γενικότερα να φέρουν την σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και 
ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του Κτηνιάτρου του 
πτηνοσφαγείου. Το πτηνοσφαγείο να εφαρμόζει σύστημα ασφάλειας τροφίμων HACCP. 
Τέλος, στην διακίνηση των προϊόντων απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με 
στοιχεία  ιχνηλασιμότητας. 
Η μεταφορά τους προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα 
που διαθέτουν ψυκτικό θάλαμο και να είναι εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής 
υπηρεσίας. 
Να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις. Οι προμηθεύτριες 
μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κοτόπουλων να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής 
έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.) και να γίνεται εφαρμογή όλων των κανονισμών σχετικά με την 
παραγωγή, αποθήκευση, διακίνησή τους. 
Αν μετά από δειγματοληψία κάποιο προϊόν δεν πληροί την Αγορανομική Διάταξη 14/89  
ή/και τον ΚΤΠ αναφορικά με τις ενδείξεις ή/και το περιεχόμενο, τότε σε περίπτωση δεύτερου 
μη κανονικού δείγματος το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση με όλες 
τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις εις βάρος του προμηθευτή. 
 
ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ 
Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα με κωδικό 
αριθμό Ε.Ε, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες 
του Κτηνιατρικού-Υγειονομικού ελέγχου. 
Ειδικά για το βόειο κρέας απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με στοιχεία 
ιχνηλασιμότητας. 
Τα αρνιά και τα κατσίκια να διατίθενται όπως νομίμως κυκλοφορούν και να πληρούν την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
Τα κρέατα να προέρχονται από νεαρά ζώα βοοειδή ποιοτικής κατάταξης AR3 και AR2. Χοιρινά 
μαδητού τύπου να είναι κατηγορίας U ή R. 
Το κρέας μόσχου Α/Ο να επεξεργάζεται σε μονάδα που έχει άδεια λειτουργίας, κωδικό 
αριθμό από την Δ/ση Κτηνιατρικής. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα δεν 
πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4ο C, οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 5,8 
μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την 
παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα 
τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο. 
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Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με 
μεταφορικά μέσα που διαθέτουν ψυκτικό θάλαμο και να είναι εφοδιασμένα με σχετική 
άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας. 
Οι προμηθεύτριες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος θα έχουν κωδικό αριθμό 
κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.) και θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και 
κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Επίσης, να εφαρμόζεται το σύστημα ασφάλειας 
τροφίμων HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση. 
Αν μετά από δειγματοληψία κάποιο προϊόν δεν πληροί την Αγορανομική Διάταξη 14/89 ή/και 
τον ΚΤΠ αναφορικά με τις ενδείξεις ή/και το περιεχόμενο, τότε σε περίπτωση δεύτερου μη 
κανονικού δείγματος το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση με όλες τις 
προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις εις βάρος του προμηθευτή. 
 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 
Το ελαιόλαδο να έχει οξύτητα 0,1-0,8 βαθμών (εξαιρετικό παρθένο), να είναι συσκευασμένο 
σε δοχείο 1 λίτρου καθώς  και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 
Το ηλιέλαιο να είναι συσκευασμένο σε δοχείο 1 λίτρου καθώς  και να πληροί τις εκάστοτε 
περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΨΑΡΙΑ Κ/Ψ 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μη παρουσιάζονται σημεία 
αφυδάτωσης, σημεία επανακατάψυξης, αποχρωματισμού ή δυσάρεστης οσμής και γενικά 
να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και τις ειδικές διατάξεις περί 
κατεψυγμένων αλιευμάτων. Να αναφέρεται οπωσδήποτε το είδος του ψαριού. Οι 
προμηθεύτριες μονάδες να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και να εφαρμόζουν 
το σύστημα ασφάλειας HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων, 
καθώς επίσης στην διακίνηση απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με στοιχεία 
ιχνηλασιμότητας. 
Πρέπει να έχουν καλό, προστατευτικό, εξωτερικό στρώμα πάγου. Το δέρμα και η σάρκα τους 
να είναι χωρίς κίτρινες κηλίδες (τάγγιση) ή μύκητες και κατά την βύθισή τους σε χλιαρό νερό 
να μην αναδύεται δυσάρεστη μυρωδιά σήψεως ή τάγγισης. 
Τα κατεψυγμένα ψάρια πρέπει να μεταφέρονται μέσα σε αυτοκίνητο αυτοδύναμου ψύξης-
συντηρητή κατάψυξης. 
Αν μετά από δειγματοληψία κάποιο προϊόν δεν πληροί την Αγορανομική Διάταξη 14/89  
ή/και τον ΚΤΠ αναφορικά με τις ενδείξεις ή/και το περιεχόμενο, τότε σε περίπτωση δεύτερου 
μη κανονικού δείγματος το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση με όλες 
τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις εις βάρος του προμηθευτή. 
 
ΡΥΖΙΑ & ΟΣΠΡΙΑ 
Τα ρύζια και τα όσπρια να μην προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. Να επεξεργάζονται σε 
βιομηχανία που πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και εφαρμόζουν 
σύστημα HACCP. 
 
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 
Οι φυσικοί χυμοί διαφόρων φρούτων (πορτοκάλι, ροδάκινο, ανάμεικτοι, βύσσινο κ.λ.π) να 
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και η συσκευασία τους να είναι 
250 γραμμαρίων. 
 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
Τα προμηθευόμενα καταψυγμένα λαχανικά να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τις 
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Να μην παρουσιάζουν σημεία αφυδάτωσης, 
σημεία επανακατάψυξης, αποχρωματισμού ή δυσάρεστη οσμή. Να είναι πρώτης ποιότητας 

ΑΔΑ: 99ΤΡ4690Ω2-ΣΚΚ



 

και να παράγονται σε βιομηχανία που να τηρεί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις και να φέρει κωδικό αριθμό Ε.Ε..  Να μην  προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 
Να εφαρμόζεται σύστημα HACCP  στην αποθήκευση και μεταφορά των προϊόντων. 
Τα κατεψυγμένα λαχανικά πρέπει να μεταφέρονται μέσα σε αυτοκίνητο αυτοδύναμου 
ψύξης-συντηρητή κατάψυξης. Η θερμοκρασία των προϊόντων κατά την παραλαβή δεν πρέπει 
να είναι υψηλότερη από -18° C. 
 
 
ΑΥΓΑ 
Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α’ Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις ης Ε.Ε και να είναι άνω των 53 
γραμμαρίων (μέγεθος Μ). 
Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται να προσκομιστεί και βεβαίωση για εγκεκριμένο 
Ωοσκοπικό Κέντρο καθώς και κωδικός αριθμός του πτηνοτρόφου που δίνεται από την Δ/νση 
Κτηνιατρικής. Να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής και να διατηρούν  
φακέλους με   στοιχεία αυτοελέγχου. 
Να υπάρχει ημερομηνία λήξης. Επίσης, να υπάρχει σφραγίδα ταυτότητας πάνω στα αυγά 
από κατάλληλη μελάνη που δεν διαπερνά το κέλυφος και δίνει τα παρακάτω στοιχεία: α) 
μέθοδος εκτροφής β) το κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η εκτροφή και γ) τον κωδικό 
παραγωγού. 
 
ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
Τα εργαστήρια παρασκευής των γλυκών να είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από 
την Νομοθεσία άδεια λειτουργίας με άριστες συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής και να 
τηρούνται οι εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να εφαρμόζουν σύστημα 
HACCP. 
Αν μετά από δειγματοληψία κάποιο προϊόν δεν πληροί την Αγορανομική Διάταξη 14/89  
ή/και τον ΚΤΠ αναφορικά με τις ενδείξεις ή/και το περιεχόμενο, τότε σε περίπτωση δεύτερου 
μη κανονικού δείγματος το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση με όλες 
τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις εις βάρος του προμηθευτή. 
 
ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ - ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ – ΜΕΛΙ 
Η πρώτη ύλη να για τις κομπόστες να είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, με 
ποσοστό ζάχαρης 14-16%. Το προϊόν πρέπει να μην περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες 
ή μικρόβια που να υποδηλώνουν εντερική μόλυνση που είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
ζύμωση του περιεχομένου. Να παρασκευάζεται σε βιομηχανία που να τηρεί τις εκάστοτε 
περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 
Γενικά η προμηθευόμενη κομπόστα να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις. 
Η προμηθευόμενη μαρμελάδα να είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% 
και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Η μαρμελάδα να 
παρέχεται σε διάφορες γεύσεις φρούτων. 
Γενικά η προμηθευόμενη μαρμελάδα να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Τα οπωροκηπευτικά να είναι πρώτης ποιότητας της εποχής και θα πληρούν τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε. . 
Απαγορεύεται η παραλαβή οπωροκηπευτικών ελαττωματικών. Στα φρούτα που 
προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες από μία σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να 
είναι πρώτης ποιότητας. Οι συσκευασίες των οπωροκηπευτικών να είναι χάρτινες ή 
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πλαστικές ειδικές για τρόφιμα, καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες ύλες με ευθύνη του 
προμηθευτή και να αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του κάθε οπωροκηπευτικού στην 
συσκευασία καθώς και ο κωδικός αριθμός του συσκευαστή. Υφίσταται η προσοχή του 
προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο να αναγράφονται 
λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζομένου είδους, κατηγορία προέλευσης ως και 
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα Π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης κλπ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, 
Ντελίσιους κλπ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια κλπ. 
Τα οπωροκηπευτικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά 
κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 
Τέλος, οι επιχειρήσεις προμήθειας και διακίνησης των  οπωροκηπευτικών θα πρέπει  να 
εφαρμόζουν όλους τους κανονισμούς εμπορίας τροφίμων τόσο στους αποθηκευτικούς τους 
χώρους, καθώς και στην διακίνηση των προϊόντων τους και να εφαρμόζουν  το    σύστημα  
ασφάλειας τροφίμων HACCP. 
Αν μετά από δειγματοληψία κάποιο προϊόν δεν πληροί την Αγορανομική Διάταξη 14/89  
ή/και τον ΚΤΠ αναφορικά με τις ενδείξεις ή/και το περιεχόμενο, τότε σε περίπτωση δεύτερου 
μη κανονικού δείγματος το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση με όλες 
τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις εις βάρος του προμηθευτή. 
 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Τα προϊόντα να έχουν βεβαίωση από αρμόδια κρατική υπηρεσία ότι προέρχονται από 
βιομηχανία ή βιοτεχνία που εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την 
παραγωγή, την αποθήκευση και την διακίνηση των σχετικών προϊόντων καθώς επίσης και ο 
μειοδότης να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις στην διατήρηση των ανάλογων προϊόντων στους 
αποθηκευτικούς του χώρους, καθώς και στην διακίνηση των προϊόντων του. Η βιομηχανία ή 
βιοτεχνία να εφαρμόζει το σύστημα HACCP  στους αποθηκευτικούς του χώρους και στην 
διακίνηση των προϊόντων τους. 
Τα προμηθευόμενα είδη παντοπωλείου να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις και τον Κ.Τ.Π. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
Κατάσταση ειδών ανά κατηγορία- Ενδεικτικές ποσότητες 

 

ΟΜΑΔΑ 1   

ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΑΡΤΟΣ  ΤΥΠΟΥ 70%  (συσκ. 1/2  κιλού) ΤΜΧ 2.500 Τεμάχια 

ΑΡΤΙΔΙΑ 60-70 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΤΜΧ 2.000  Τεμάχια 

   

   

ΟΜΑΔΑ 2   

ΓΑΛΑ & ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ 50 Τεμάχια 

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ συσκ. 1,5 LT      2.100  Τεμάχια 

ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ 70  Τεμάχια 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ατομικό (συσκ. 200 γρμ) 600 Τεμάχια  

          

   

ΟΜΑΔΑ 3   

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΤΑΜ ,ΓΚΟΥΝΤΑ, ΓΡΑΒΙΕΡΑ (ΚΙΛΟ) 150  Κιλά  

ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ  (ΚΙΛΟ) 100 Κιλά  

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ Π.Ο.Π. ΤΡΙΜΜΕΝΟ 200ΓΡ 200 Τεμάχια  

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Συσκευασίες 1.000 gr τεμάχια 500  Τεμάχια  

      

   

ΟΜΑΔΑ 4   

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (σε συσκευασία 500 γραμμαρίων)  800  Τεμάχια 
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ΟΜΑΔΑ 5   

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Κ/Ψ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

KOTOΠΟΥΛΑ ΤΥΠΟΥ 65 %  (κιλά) 200 Κιλά 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ Ή ΣΝΙΤΣΕΛ (κιλά) 50 Κιλά 

   

   

ΟΜΑΔΑ 6   

ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΑΡΝΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΑ) από 7 έως 10 κιλά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΩΠΑ κιλά 20  Κιλά 

ΕΡΙΦΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΑ) από 7 έως 10 κιλά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΩΠΑ κιλά 20  Κιλά 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ (Λάπα, στήθος, λίπος 20%) 300 Κιλά 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ  ΜΠΟΥΤΙ 200  Κιλά 

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ  150 Κιλά 

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ κιλα  150  Κιλά 

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΩΠΟ Μ/Ο μπριζόλα τεμαχ/νη συσκ/νη  κιλα 150  Κιλά 

   

   

ΟΜΑΔΑ 7   

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΟΞΥΤ ≤1 ΒΑΘΜ ΣΥΣΚ. 5 litr, EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 300  Τεμάχια 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ (συσκ. 5 λίτρων) 20 Τεμάχια 

Ηλιέλαιο (συσκ. 5 λίτρων ) 60 Τεμάχια 

   

   

ΟΜΑΔΑ 8   

ΨΑΡΙΑ Κ/Ψ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (κιλά) 100 Κιλά 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΡΑΨΑΛΑ ΑRROW U (κιλά)  100 Κιλά 

ΣΟΥΠΙΕΣ (κιλά)  30 Κιλά 
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ΟΜΑΔΑ 9   

ΡΥΖΙΑ & ΟΣΠΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΡΕΒΥΘΙΑ (συσκευασία 500γρμ) 120 Τεμάχια 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (συσκευασία 1 κιλού) 150 Τεμάχια 

ΡΥΖΙ ΜΠΑΡΜΠΟΪΛΤ (συσκευασία 1 κιλού) 100 Τεμάχια 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ (συσκευασία 500γρμ) 120 Τεμάχια 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (συσκευασία 500γρμ) 120 Τεμάχια 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (συσκευασία 500γρμ) 10 Τεμάχια 

   

   

ΟΜΑΔΑ 10   

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ  0,25  lit 2500  Τεμάχια 

   

   

ΟΜΑΔΑ 11   

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΑΡΑΚΑΣ Κ/Ψ κιλά 160  Κιλά  

ΠΑΤΑΤΕΣ Κ/Ψ (προτηγανισμένες) κιλά 300  Κιλά 

ΣΠΑΝΑΚΙ συσκ. 1κιλού 100  Κιλά 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ συσκ. 1 κιλού 50 Κιλά 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ Κ/Ψ συσκ 1 κιλού 160  Κιλά 

   

   

ΟΜΑΔΑ 12   

ΑΥΓΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΑΥΓΑ κατηγορία Α΄ άνω των 53 gr  2.200  Τεμάχια 
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ΟΜΑΔΑ 13   

ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ  (κιλά) 4  Κιλά 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (κιλά) 5  Κιλά 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (κιλά) 5  Κιλά 

ΠΑΣΤΕΣ ΤΜΧ 200  Τεμάχια 

   

   

ΟΜΑΔΑ 14   

ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ - ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ - ΜΕΛΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ   συσκ. 800 γρμ  60 Τεμάχια 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (κιλά) 8 Κιλά 

ΜΕΛΙ (συσκ. 1 κιλού) 10 Κιλά 

ΜΕΡΕΝΤΑ (σε συσκευασίες 400-1000γρμ) κιλά 300 Κιλά 

   

   

ΟΜΑΔΑ 15   

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Άνιθος 120 Τεμάχια 

Αγγουράκια 700 Τεμάχια 

Αχλάδια 150 Κιλά 

Καρότα 300 Κιλά 

Καρπούζι 200 Κιλά 

Κεράσια 50 Κιλά 

Κολοκυθάκια 200 Κιλά 

Κρεμμυδάκια φρέσκα 100 Τεμάχια 

Κρεμμύδια 600 Κιλά 

Λάχανο 500 Κιλά 

Λεμόνια 50 Κιλά 

Μαϊντανός 150 Τεμάχια 

Μανταρίνια 200 Κιλά 

Μαρούλι 300 Κιλά 

Μελιτζάνες 300 Κιλά 

Μήλα 380 Κιλά 

Μπανάνες 600 Κιλά 
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Πατάτες 1.500 Κιλά 

Πεπόνια 100 Κιλά 

Πιπεριές γεμιστές 150 Κιλά 

Πιπεριές μακρουλές 200 Κιλά 

Πορτοκάλια 350 Κιλά 

Πράσα 80 Κιλά 

Ροδάκινα 80 Κιλά 

Σέλινο 80 Κιλά 

Σκόρδα 20 Κιλά 

Σταφύλια              100 Κιλά 

Τομάτα 800 Κιλά 

   

   

ΟΜΑΔΑ 16   

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΑΛΑΤΙ  ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ συσκευασία 1 κιλού 100  Κιλά 

ΑΛΕΥΡΙ συσκευασία 1 κιλού 150  Κιλά 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ συσκ 1,5lt 700  Τεμάχια 

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ συσκ. 160 γρμ 100  Τεμάχια 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ συσκ. 375γρμ 350  Τεμάχια 

ΕΛΙΕΣ  (1 κιλο) 60 Κιλά  

ΖΑΜΠΟΝ  (συσκ. Κιλού σε φέτες)  120  Κιλά  

ΖΑΧΑΡΗ  ΑΧΝΗ συσκευασία 400γρμ 30 Τεμάχια  

ΖΑΧΑΡΗ  συσκευασία. 1 κιλού 500 Τεμάχια   

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ συσκ. 1 κιλού 40  Τεμάχια   

ΚΕΪΚ ΑΤΟΜΙΚΟ γραμ. τεμάχια (συσκ. 30-42γρμ) 1000 Τεμάχια  

ΚΕΤΣΑΠ κιλά (συσκ. 400-580γρμ) 150  Τεμάχια  

ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ συσκ. 120γραμ.τεμάχια 100  Τεμάχια 

Κρέμα Γάλακτος (συσκ. 1 κιλού) τεμάχια 60 Τεμάχια  

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΑΤΟΜΙΚΑ (γέμιση ΣΟΚΟΛΑΤΑ -  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, 70-75ΓΡΜ) / τεμάχια 2200 Τεμάχια  

ΛΕΜΟΝΑΚΙ ΧΥΜΟΣ (συσκευασία 330-380γρμ) τεμάχια 250  Τεμάχια 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τύπου ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (συσκ. 280-500γρμ)  90 Κιλά 

ΜΑΓΙΑ συσκ. 3 φακελ.  Χ 8γρμ 100 Τεμάχια  

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ κονσέρβα συσκ. 400γρμ 80  Τεμάχια  

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ συσκ. 500γρμ τεμάχια 100  Τεμάχια 

ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ (συσκ. Κιλού σε φέτες)  200 Τεμάχια  

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500γραμ 70 Τεμάχια  

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ κιλά 3 Κιλά  

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ – ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ κιλά  1 Κιλά  

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ – ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ κιλά 1 Κιλά  
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ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΡΙΓΑΝΗ κιλά 3  Κιλά  

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ συσκ. 3 φακελ.Χ 20γρμ 60 Τεμάχια  

ΜΠΙΣΚΟΤΑ συσκ. 125 γραμμαρίων 1.500 Τεμάχια  

ΞΥΔΙ συσκ. 350ml 130  Τεμάχια 

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (συσκ. 5 κιλών) τεμ. 30  Τεμάχια 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (συσκ.5 κιλών) τεμ. 40  Τεμάχια 

ΠΟΥΡΕΣ ΝΙΦΑΔΕΣ συσκευασία 2 κιλών 80  Τεμάχια 

ΣΑΛΑΤΕΣ αλοιφές διάφορες- συσκ. 1/2  κιλού 250  Τεμάχια 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ συσκ. 500γρμ 60  Τεμάχια 

ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ (κιλά) 3 Κιλά 

ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ συσκευασία 2φύλλων 450 γρ. 200 Τεμάχια 

ΤΟΜΑΤΑΚΙ  (ΚΟΝ – ΚΑΣΕ) συσκ.400 γρμ 500 Τεμάχια 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (ΠΑΣΤΑ) συσκ.410 γρμ 200  Τεμάχια 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  (συσκ. 400γρμ)  200  Τεμάχια 

ΤΟΥΡΣΙ  ΠΙΚΛΕΣ συσκ. 5 κιλών 8  Τεμάχια 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκ. 700 γρμ 80  Τεμάχια 

BAKE ROLLS ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (συσκ . σακουλάκι) 500 Τεμάχια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1) ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ" 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2 Παπάφη 33, ΤΚ 54638. Θεσσαλονίκη  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

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

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

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

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

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

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

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

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

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

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

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος 

σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση 

/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

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

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

της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την λήξη της ετήσιας σύμβασης και τον προβλεπόμενο χρόνο 

παράτασης  (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

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

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

                                                           
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα 

οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 

του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 

χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες 

ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
Υπόδειγμα Σύμβασης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

"Ο   Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" 

 

Τμήμα : Οικονομικό 

Ταχ.Δ/νση:     Παπάφη  33 

546 38  Θεσσαλονίκη 

πληροφορίες: Ντέντα Όλγα. 

 2313 320212 

 2310 214 410 

e-mail papafiο1903@gmail.com 

http://www.papafiο.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη  __- __-____ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: Σύμβαση για την προμήθεια ____________________________  για τις ανάγκες του 

Κέντρου 

 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, ___  του μήνα _____ του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας ______, οι υπογράφοντες, αφενός μεν το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 

Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παναγιώτατο 

Μητροπολίτη κ.κ Άνθιμο, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος και θα καλείται στην συνέχεια 

ΚΕΝΤΡΟ και αφετέρου η εταιρεία ________________, Εταιρία _______________ που θα 

καλείται στη συνέχεια  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος και κατόπιν της υπ΄ αριθμ. __ης /__-__-  απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου (κατακύρωση Δημόσιου Πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου με αριθμ. 

Διακήρυξης  ……….) αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο να προμηθεύει το 

Ίδρυμα με α) ___________________ μέχρι του ποσού των ________ ευρώ (_____€), 

β) ___________________ μέχρι του ποσού των ________ ευρώ 

(_____€)……………………………………………………….., 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από __/__/            . 

http://www.papafiο.gr/
ΑΔΑ: 99ΤΡ4690Ω2-ΣΚΚ



 

2. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι αναλαμβάνει να προμηθεύει με τα 

παραπάνω είδη το Κέντρο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με τους εξής 

όρους: 

 

Άρθρο 1 
Προδιαγραφές τροφίμων 

Οι προδιαγραφές των χορηγούμενων ειδών να είναι σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της 
διακήρυξης  230/2020 
. 
 

Άρθρο 2 
Προσφερόμενη τιμή 

1. Η τιμή θα είναι η ισχύουσα κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης των ειδών, μειούμενη 
κατά την προσφερθείσα από τον προμηθευτή έκπτωση για κάθε ομάδα προϊόντων: 

 
Α/Α 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

1 ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 

 

2 ΓΑΛΑ & ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

 

 

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΕΙΔΗ  

4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ  

5 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Κ/Ψ  

6 ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ  

7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ  

8 ΨΑΡΙΑ Κ/Ψ  

9 ΡΥΖΙΑ & ΟΣΠΡΙΑ  

10 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ  

11 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

12 ΑΥΓΑ  

13 ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  

14 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ - ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ - ΜΕΛΙ  

15 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ  

16 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
για παράδοση των τροφίμων στο Κέντρο. 
2. Η μέση τιμή λιανικής του κάθε είδους θα είναι αυτή που διαμορφώνει και πιστοποιεί το 
τμήμα Εμπορίου  ή αυτή θα προκύπτει ύστερα από έρευνα αγοράς που θα διενεργείται από 
επιτροπή του Ιδρύματος ή άλλον δημόσιο φορέα, την ημέρα παράδοσής του και που 
αντιστοιχεί στην ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 
3. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση 
της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 
οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που 
θα προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς   του   μέχρι   την   οριστική   εκπλήρωση   των   
συμβατικών   του υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 3 
Εγγυήσεις 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή 
αριθμός _____ της Τράπεζας ______________ ποσού ________ ευρώ, με ισχύ μέχρι 
________, η οποία και θα επιστραφεί με τη λήξη της σύμβασης. 
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Άρθρο 4 

Διάρκεια Σύμβασης 
1. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει σε ένα έτος . 
2. Η ισχύς της σύμβασης μπορεί να παραταθεί γ ι α  δ ύ ο  μ ή ν ε ς   με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις. 
Η δαπάνη για κάθε κατηγορία τροφίμων στη δίμηνη παράταση θα ανέρχεται στο υπόλοιπο 
της αξίας της αρχικής σύμβασης . 
3. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής προσωπικότητας του Κέντρου θα τροποποιηθεί η 
σύμβαση αζημίως για το Δημόσιο. 
 

Άρθρο 5 
Χρόνος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών να γίνεται στο Κέντρο, τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες, όπου θα 
μεταφέρονται και θα προωθούνται στις αποθήκες με μέριμνα, δαπάνη και μεταφορικά μέσα 
του προμηθευτή καθαρά και απολυμασμένα και σε ώρες που θα ορίζονται από τον 
Διαχειριστή του Κέντρου. 
Τα παραπάνω είδη να παραδίδονται χωρίς απόβαρο και πάντοτε ύστερα από ζύγιση ή 
μέτρηση τους κατά τη συνήθη μετρική μονάδα του κάθε είδους. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται, από την τριμελή επιτροπή του Κέντρου. Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη σε ποσότητες και ποιότητα που 
ορίζει με έγγραφη παραγγελία ή και τηλεφωνικά το Κέντρο μέσα σε τρεις (3) ημέρες κατ' 
ανώτατο όριο. Σε περίπτωση μη τήρησης του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης  ο 
αντισυμβαλλόμενος κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση . 
 

Άρθρο 6 
Παραλαβή 

1. Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, της κατηγορίας, του είδους, της προέλευσης και κάθε 
άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματος είναι αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής που 
αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη του είδους. Σε περίπτωση ομόφωνης 
απόρριψης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το είδος χωρίς το 
δικαίωμα διαιτησίας. Σε περίπτωση απόρριψης του είδους με πλειοψηφία της επιτροπής 
παραλαβής παρεμβαίνει ο Διευθυντής του Κέντρου που η γνώμη του είναι δεσμευτική για τον 
προμηθευτή. Τα είδη που απορρίπτονται ο προμηθευτής τα παραλαμβάνει με δική του 
δαπάνη χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση από το Δημόσιο. 
2. Κατά την παράδοση των ειδών πρέπει να παρίσταται ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του 
που η ιδιότητα του θα είναι γνωστή στο Κέντρο και υποχρεούται να υπογράψει τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής ή πρακτικά δειγματοληψιών που τυχόν θα γίνουν. Σε περίπτωση 
άρνησης του προμηθευτή  ή του αντιπροσώπου  του, υπογραφής πρωτοκόλλων, πρακτικών 
δειγματοληψιών και παραβάσεων, η άρνηση πρέπει να αναγράφεται σ’ αυτά. Επίσης πρέπει 
να αναγράφεται η χρονολογία, το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο στοιχείο που θα κρίνει 
απαραίτητο η επιτροπή παραλαβής. 
Πρέπει επίσης με την παραλαβή ή απόρριψη του είδους να καλείται ο προμηθευτής ή ο 
αντιπρόσωπός του να σημειώσει τις αντιρρήσεις του και η επιτροπή μπορεί να γράψει τις 
αντιπαρατηρήσεις της. Η τυχόν μη τήρηση των παραπάνω είναι λόγος απαλλαγής του 
προμηθευτή για τυπικούς λόγους χωρίς άλλη εξέταση της ουσίας της παράβασης. Επίσης η μη 
υπογραφή από τον προμηθευτή του πρακτικού της παράβασης είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική 
αιτία για την επιβαλλόμενη σ' αυτόν ποινή. 
3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χαρακτηρίζει ακριβώς το είδος, την κατηγορία και 
την προέλευση και αυτά ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής με βάση τα δελτία 
παραγγελίας και υπογράφεται το πρακτικό παραλαβής ή απόρριψης. 
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4. Ο προμηθευτής δεν έχει την ευχέρεια να αρνηθεί τη χορήγηση ειδών που παραγγέλθηκαν 
ισχυριζόμενος έλλειψη του είδους στην αγορά εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση του Τμήματος 
Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ή Αστυνομικού Τμήματος 
Θεσσαλονίκης σχετικά με έλλειψη του είδους στην αγορά οπότε είναι υποχρεωμένος να 
ειδοποιεί έγκαιρα το Κέντρο προκειμένου να είναι δυνατή η αλλαγή της παραγγελίας. 
5. Σε περίπτωση που δημιουργούνται αμφιβολίες στην επιτροπή παραλαβής για την ποιότητα, 
την κατηγορία ή τον τόπο προέλευσης των ειδών που προμηθεύεται έχει υποχρέωση να πάρει 
δείγματα αντιπροσωπευτικά παρουσία του προμηθευτή και να τα παραπέμψει για εξέταση 
στο Γ.Χ.Κ, εφόσον βέβαια είναι της αρμοδιότητας του, για όλα τα λοιπά είδη να αποστέλλει τα 
δείγματα στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών, η οποία με παρουσία κτηνιάτρου θα 
αποφασίζει για την παραλαβή των ειδών ή όχι. Ειδικά για κρέατα, πουλερικά, αλλαντικά και 
ψάρια είναι αποφασιστική η γνώμη του κτηνιάτρου. 
Η ποσότητα που χρειάζεται για τη δειγματοληψία και τα έξοδα ανάλυσης βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
Εφόσον δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί δειγματοληψία και υπάρχει διαφωνία μεταξύ 
προμηθευτή και επιτροπής παραλαβής τη διαφορά λύνει ο Διευθυντής του Κέντρου και σε 
δεύτερη φάση η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών. 

 
Άρθρο 7 

Κυρώσεις κατά προμηθευτή 
Με  απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου , ύστερα  από  γνωμοδότηση του  αρμόδιου οργάνου 
(επιτροπή παρακολούθησης ορθής  εκτέλεσης των  όρων  της  σύμβασης), o προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, 
εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Με  την ίδια διαδικασία ο  προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από 
αίτησή του. 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 
σύμβαση, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του 
Ν.4412/2016 . 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο 
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Ιδρύματος 
από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Άρθρο 8 
Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου προμήθειας ειδών. 
Το τιμολόγιο θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που θα πιστοποιούν τη μέση τιμή 
λιανικής, κατά την ημερομηνία παράδοσης των ειδών (από το τμήμα Εμπορίου,  Κεντρική 
Αγορά Θεσσαλονίκης ή άλλο δημόσιο φορέα) και το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της  
τιμής  αυτής. Για είδη που δεν περιλαμβάνονται στις τιμοληψίες δημοσίων φορέων, θα 
δηλώνεται από τον προμηθευτή εγγράφως η αδυναμία αναφοράς σε μέσες τιμές και θα 
διενεργείται έρευνας αγοράς από επιτροπή του Ιδρύματος. Η τιμολόγηση θα γίνεται βάση 
της έρευνας αγοράς της επιτροπής. 
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Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Ίδρυμα 
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) 
όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 
2011 «Για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 
εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Ιδρύματος και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση 
της σύμβασης, καθώς και  στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο άρθρο 218 
του Π.Δ. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
επί  της  αξίας  των  τιμολογίων βαρύνει  την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

‘‘Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ’’ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
 
 

† Ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

ΑΔΑ: 99ΤΡ4690Ω2-ΣΚΚ



 

 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: [Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης  «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ»] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221987] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Παπάφη 33, Θεσσαλονίκη, 54638] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ντέντα Όλγα ] 

- Τηλέφωνο: [2313320212] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [papafio1903@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 230/2020 Δημόσιου Πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού (με συνοπτική 

διαδικασία) για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος, 15000000-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [_________________] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[230/2020] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
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περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς 

της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

ΑΔΑ: 99ΤΡ4690Ω2-ΣΚΚ



 

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 

[…................................…] 
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ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :  
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Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

  

ΑΔΑ: 99ΤΡ4690Ω2-ΣΚΚ



 

 
 

 

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”. 
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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. 

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

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

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 

4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  
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xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

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

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

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

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

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

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

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

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

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

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής 

ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

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

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 

του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  

ΑΔΑ: 99ΤΡ4690Ω2-ΣΚΚ


		2020-03-18T21:00:51+0200
	Athens




