
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 24368/16184      
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/11/2017     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                     
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 ΠΕΡΑΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265
Email: dimospromithies  @  gmail  .  com

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  “  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ    ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     47.267,41  €    (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 

CPV :  15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ  

Ο Δήμαρχος Περάματος

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία του
προγράμματος  σίτισης  των  τμημάτων  της  διεύθυνσης  προσχολικής  αγωγής  του  Δήμου
Περάματος»   με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης 

Α) Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με
το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) κατά κατηγορία επί της μέσης λιανικής
τιμής πώλησης για είδη κρεοπωλείου, οπωροκηπευτικά, κατεψυγμένα ψάρια-λαχανικά, αυγά
και  ελαιόλαδο,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στα  δελτία  πιστοποίησης  τιμών  του  τμήματος
εμπορίου και τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 

Β Β) Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με
την  χαμηλότερη  τιμή  ανά  είδος,  με  σταθερές  τιμές  για  όλο  το  έτος  2018  των  ειδών
παντοπωλείου,  αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής και γαλακτοκομικά.

Η  διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα έτος     από την υπογραφή της  με επιβάρυνση του
προϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2018 

 με τα ακόλουθα στοιχεία και όρους
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28

Πόλη ΠΕΡΑΜΑ

Ταχυδροµικός Κωδικός 18863

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός NUTS 
   EL  306

Τηλέφωνο 213-2037265

Φαξ  213-2037265

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο dimospromithies@gmail.com

Αρµόδιος για πληροφορίες ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.  perama  .gr
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι  o  Δήμος  Περάματος   και  ανήκει  στην  Γενική  Κυβέρνηση,
Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  γενικές δημόσιες υπηρεσίες

  Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  μέσω  της  ιστοσελίδας  του  Δήμου
www.perama.gr

β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στο
Δημαρχείο Περάματος: Λ. Δημοκρατίας 28 - Πέραμα Τ.Κ. 188 63, τηλέφωνο: 213-2037265 , Fax:
213-2037265,  e-mail:  dimospromithies@gmail.com ,τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  μετά  τη
δημοσίευση της διακήρυξης.

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στο Δημαρχιακό κατάστημα.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας- Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου
117 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Περάματος 

  Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.:    15.6481.0000   του υπο κατάρτιση  προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2018 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  : “Η  προμήθεια  τροφίμων  για  την  λειτουργία  του
προγράμματος  σίτισης  των  τμημάτων  της  διεύθυνσης  προσχολικής  αγωγής  του  Δήμου
Περάματος

CPV :  15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ  
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες (κατηγορίες τροφίμων) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

1         Είδη παντοπωλείου 21.905,69 € 

2 Είδη Οπωροπωλείου  5.717,57 €

3 Είδη κρεοπωλείου 11.029,70 € 

4 Είδη αρτοποιίας –
ζαχαροπλαστικής

5.543,70 € 

5 Κατεψυγμένα είδη   3.070,75 €

Προσφορές δύναται να υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών των ομάδων (κατηγοριών
τροφίμων)  ή για το σύνολο των ειδών έκαστης ομάδας (κατηγορίας τροφίμων)   

Η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  47.267,41  €
συμπεριλαμβανομένου   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €  40.927,37 € ΦΠΑ )  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος     από την υπογραφή της     με   επιβάρυνση του
υπο κατάρτιση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2018  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ  1  αριθ.  πρωτ.   23025/15213/20-10-2017    της    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του Δήμου  της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

1 
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του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

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

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

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

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

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

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

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,, 

του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων  του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις  διαδικασίες
ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου
δημόσιου  τομέα»2,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.
20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα  ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του
ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του
Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)
«καθαρισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»

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

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

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

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2
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Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

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

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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

Την  μελέτη  με  ΑΡΙΘ.  1   αριθ.  πρωτ.   23025/15213/20-10-2017  της    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ        της     του Δήμου

 Την με αριθμό. 142/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας

της προμήθειας. 

Την από 25/10/2017 βεβαίωση της Προϊσταμένου  Δ/νσης  Οικον.  Υπηρεσιών περί  πρόβλεψης
πίστωσης στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό  οικον. Έτους 2018. 

Την  με  αριθμό 247/2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης   των τεχνικών

προδιαγραφών και  των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και  την διάθεση πίστωσης

συνολικού  ποσού  47.267,41 €      στον  υπο  κατάρτιση  προυπολογισμό  έτους  2018  για  την

προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των τμημάτων προσχολικής αγωγής του Δήμου  

  1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  22/11/2017 ημέρα Τετάρτη  και 
ώρα 11:30 π.μ  . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται 
αποδεκτή καμία προσφορά.

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ ως 11:30 π.μ. 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο Δημαρχείο Περάματος.

6





1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

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

Η προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρήθει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :  www.  perama  .gr 

Επίσης η προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

 εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού,

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α)  τηρούν και  θα  εξακολουθήσουν να  τηρούν κατά την  εκτέλεση της  σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν,  τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού και
εργατικού  δικαίου,  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και  τις
αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν εντός  των ορίων της  ευθύνης  και  της
αρμοδιότητάς τους

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
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γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΕΛΕΤΗ: α)Τεχνική Έκθεση β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

 δ) Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Έντυπα Οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα πραγματοποιούνται με fax, με email ή
τηλεφωνικά με τον αρμόδιο υπάλληλο κο Δεντόπουλο Ιωάννη (fax: 213-2037265 , τηλ.: 213-2037265
email: dimospromithies@gmail.com)
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Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να
λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα
του Δήμου Περάματος, στον δικτυακό τόπο: www.  perama  .gr

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στο
email: dimospromithies@gmail.com ή  στο  fax   213-2037265 το  αργότερο  5  ημέρες  πριν  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα.

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

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

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και
που  θα  κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική
υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Πολ. . και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε
από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π. . και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

        Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων),  μπορεί  να  υποβληθεί  σε  πρωτότυπη  μορφή  σε  ξένη  γλώσσα,  αλλά  να
συνοδεύεται  οπωσδήποτε  από  επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική  γλώσσα.  Ως  επίσημες
μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

      

        Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς
τούτο πρόσωπα.

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

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της  ΣΔΣ και  έχουν,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης,  ε)  το  ποσό που καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την πλήρη επωνυμία,  τον Α.Φ.Μ.  και  τη
διεύθυνση  του  οικονομικού  φορέα  υπέρ  του  οποίου  εκδίδεται  η  εγγύηση  (στην  περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και-της διζήσεως, και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της
κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  τον  εκδότη  της  εγγύησης  να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  περίπτωσης  α΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  Ν.
4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης  (ΕΕ  C  195 της 25.6.1997,  σ.1)και  στην παράγραφο 1  του άρθρου2-της απόφασης
-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση  της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

11





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

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

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

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

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

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

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου
αφορά  κατ’  ελάχιστον  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου.

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

2.2.3.2.  Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με
τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν  ο  προσφέρων  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι  πιο κάτω επιτακτικοί  λόγοι  δημόσιου συμφέροντος,  όπως ενδεικτικά δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,

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

( υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.6.  Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο  του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .

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

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

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το
αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  Στην
περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς
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συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια3 

          Δεν απαιτείται  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά σύμφωνα με
τα  αναφερόμενα  στην    μελέτη  με  ΑΡΙΘ. 1  αριθ.  πρωτ.   23025/15213/20-10-2017  της
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     του Δήμου

    2.2.7 Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης4 

          Δεν απαιτείται  

1. 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους
ως δικαιολογητικό συμμετοχής,  το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.  4  του ν.  4412/2016
Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το
επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  2,  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

3

4
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Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται  από τις  αναθέτουσες αρχές βάσει  του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους
προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας
15/2016  (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ) και στην ιστοσελίδα  του Δήμου
www.  perama  .gr

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων φορέων,  οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.  4 ν.
4412/2016 

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

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

α) για  την  παράγραφο  2.2.3.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού
μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή
διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
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β)  για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας

Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης  κύριας και επικουρικής  στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

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

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

γ) για  την  παράγραφο 2.2.3.8.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος  οικονομικού  φορέα

ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της

χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με

το άρθρο 74 του ν. 4412/2016

B. 2.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)

 προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος

της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄
του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους.  Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο

17





οικονομικός  φορέας  ότι  δεν  τηρείται  τέτοιο  μητρώο  και  ότι  ασκεί  τη  δραστηριότητα  που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

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

Β.3.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν πιστοποιητικά  σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.5. Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει  στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεση

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά:

βάσει τιμής

2.4 Κατάρτιση-Περιεχόμενο Προσφορών 

2. 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα.1 της
Διακήρυξης ΜΕΛΕΤΗΣ 1 αριθ. πρωτ.23025/15213/20-10-2017     της   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
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ΑΓΩΓΗΣ      του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα
(Κατηγορία τροφίμων) ή για το σύνολο των ειδών έκαστης ομάδας  . 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

H ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  του  διαγωνισμού  είναι  δώδεκα  (12)
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, η παραλαβή
των προσφορών θα γίνει την22/11/17 και ώρα από 11:00 π.μ. ως 11:30 π.μ.

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  καταθέσουν  γραπτή  σφραγισμένη  προσφορά  με  τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο πρωτόκολλο
του Δήμου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική Γλώσσα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνεται
δεκτή καμία προσφορά.

- Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

2. Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.

3. Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.

4. Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

5. Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).

- Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων 
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

-. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
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Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω
ύπαρξης  τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,  στη  σχετική δήλωσή του,  αναφέρει  ρητά όλες τις
σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες υπηρεσίες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική    Προσφορά»

2.4.3.1  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ. Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του  άρθρου  79  του  ν.  4412/2016,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.9.1.  της  παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί,
και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη ιστοσελίδα του Δήμου www.  perama  .gr και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα 3) και κάθε σχετικό νόμιμο έντυπο.

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

Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα
και  δικαιολογητικά,  βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα των προσφερόμενων
ειδών,  με βάση το κριτήριο ανάθεσης,  σύμφωνα με τα  αναφερόμενα στη  διακήρυξη και  το
παράρτημα 1   ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ  1  αριθ.  πρωτ.23025/15213/20-10-2017      της    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ      του Δήμου  

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

H Οικονομική Προσφορά συντάσσεται στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά με βάση το
αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής) και συμπληρώνεται στα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς που ορίζεται
στο Παράρτημα 2 της διακήρυξης.

Α. Τιμές
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Η τιμή  της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και θα αναγράφεται στο 
σύνολο αριθμητικώς και ολογράφως.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την  παροχή  των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και δεσμεύουν τους οικονομικούς  φορείς  για
διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

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

Η ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  που  δεν
υπερβαίνει τους 4 μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

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

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

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.
της παρούσης διακήρυξης,
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γ)  για  την  οποία ο  προσφέρων δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός της
προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

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

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

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 διαγωνισμού.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή
Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  φακέλων  των
προσφορών,  κατά  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  έχει  οριστεί  στην  παρούσα  διακήρυξη
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Τεχνική προσφορά»

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Η αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων  ή  των  νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων
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στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που  υποβλήθηκαν  από  αυτούς.  Η  μη  παρουσία  των
εκπροσώπων ενός ή περισσοτέρων προσφερόντων δεν αποτελεί αιτία αναβολής της διαδικασίας.

Αρχικά  αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και  η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό.

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συμπληρώνει το
ανωτέρω  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  προσφορών  που  δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την
αποδοχή των προσφορών που είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  τεχνικών  προσφορών,  αποσφραγίζονται  οι
σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών  και  ακολουθεί  σχετική
ανακοίνωση τιμών.  Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,  οι  φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί κάποιο από τα παραπάνω στάδια αποσφράγισης
των υποφακέλων με τον έλεγχο των δικαιολογητικων συμμετοχής ή την αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, θα οριστεί  νέα δημόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση των υποφακέλων των
οικονομικών προσφορών,  μετά από ειδική πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού προς τους
συμμετέχοντες. Οι σφραγισμένοι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από
την επιτροπή και φυλάσσονται μέχρι τη νέα δημόσια συνεδρίαση.

Η Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και
ολοκληρώνει το πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

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

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις
ισότιμες προσφορές.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του
Ν. 4412/2016.
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και
τον  καλεί  να  υποβάλει  σε  προθεσμία,  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην
παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3  της διακήρυξης,  καθώς και  για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 & 2.2.5 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

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

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Τ.Ε.Υ.Δ ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και
2.2.4 &ς 2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Ο προσωρινός  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενημερώσει  αμελλητί  την  αναθέτουσα  αρχή  για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές).

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί
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τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους   της παρούσας  διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση
της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού
αναδόχου  ως  εκπτώτου.  Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  επιτροπή  του  διαγωνισμού,  με
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και  ως εξής:  Ποσοστό 30% στην
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο,.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2..

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει  για υπογραφή του συμφωνητικού
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται
στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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Η ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσα  αρχή  η  οποία  αποφασίζει  αιτιολογημένα,
κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η
καταβολή  παραβόλου  υπέρ  του  Δημοσίου  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  127  του  ν.
4412/2016.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο  και  επιστρέφεται  με  πράξη  της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

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

Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  ,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

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

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

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

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

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

4.4 Υπεργολαβία

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

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

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

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

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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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

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

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

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

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1.  Η πληρωμή τ ου αναδόχου  θα γίνετε τμηματικά   για το  100% της συμβατικής αξίας των

τμηματικά  παραδομένων  ειδών,   μετά  την  οριστική  παραλαβή  τους  με  το  πρωτόκολλο
παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών

και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  4  του  ν.

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

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

α)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%.
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος   επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

5.2.1. Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος   από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε
δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα
συμβατικά είδη   μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ανάδοχο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά,  οι  παρακάτω
κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β)  είσπραξη εντόκως της  προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο από τη  σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε
με  κατάπτωση  της  εγγύησης  προκαταβολής.  Ο  υπολογισμός  των  τόκων  γίνεται  από  την
ημερομηνία  λήψης  της  προκαταβολής  από  τον  ανάδοχο  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε
φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολής].

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

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206
του  Ν.4412/16,  επιβάλλεται  πρόστιμο  5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

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

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

29





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

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού  της  προκαταβολής,  που
υπολογίζεται  από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου,  μέχρι  την προσκόμιση του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων  των παραγράφων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –  Κυρώσεις)  και  6.3.
(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση , μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1.  Η  παράδοση  θα  γίνεται  τμηματικά  στα  τμήματα  προσχολικής  αγωγής  μετά  από
ειδοποίηση της υπηρεσίας με ΦΑΞ επί αποδείξει  ή τηλεφωνικώς και ο προμηθευτής θα είναι
υποχρεωμένος να τις εκτελεί εντός τριών (3) ημερών.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια  επιτροπή παραλαβής του Δήμου όπως
αυτή ορίζεται Νόμου 4412/2016,  κατόπιν ελέγχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου για την παράδοση κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες, αν αυτό απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς να
δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους της σύμβασης, άλλως υπόκειται σε κυρώσεις
από τον Δήμο Περάματος και αν δε συμμορφωθεί διακόπτεται η σύμβαση σε βάρος του η δε
εγγύηση θα αποβεί υπέρ του προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος.
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6.1.2.  Εάν λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να υποβληθεί  εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος.  Ο  ποιοτικός  έλεγχος  των  υλικών  γίνεται  με  μακροσκοπικό  έλεγχο  και  πρακτική
δοκιμασία.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(  οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

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

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

6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: ....

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

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

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

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

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΕΛΕΤΗ

α)   Τεχνική Έκθεση β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕΡΑΜΑ 20/10/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.23025/15213
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  47.267,41 € με Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση 
1. Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
1. Τεχνικές προδιαγραφές 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  47.267,41  € με Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2017

Τ  Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα  μελέτη  αφορά  την  τμηματική  προμήθεια  τροφίμων  που  απαιτούνται  για  τις
ανάγκες  σίτισης  των  ατόμων  που  σιτίζονται  από  τα  παρακάτω  τμήματα  της  Διεύθυνσης
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου  Περάματος, για το έτος 2017.

Α΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής –   Ελευθερίας 2 -              δυναμικότητα  50 νήπια

Β΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής –   Κολοκοτρώνη 21                     »           25 νήπια

Γ΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής -    Περιοχή Ναυστάθμου –           »           50 νήπια

Δ΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής -   Περιοχή Ναυστάθμου               »          20 βρέφη
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Η μελέτη έχει συνταχθεί κατά κατηγορίες τροφίμων, ως εξής:

            

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CPV ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ




Είδη παντοπωλείου 15000000-8 21.905,69 €




Είδη Οπωροπωλείου 15000000-8  5.717,57 €




Είδη κρεοπωλείου 15000000-8  11.029,70 €




Είδη αρτοποιίας –
ζαχαροπλαστικής

15000000-8  5.543,70 €




Κατεψυγμένα είδη 15000000-8  3.070,75 €

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε  σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά  ευρώ και
σαράντα ένα λεπτά  (47.267,41 €) με Φ.Π.Α. 13% και 24% ανάλογα το είδος και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 15.6481.0000 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης» οικονομικού έτους 2018
όπου θα προϋπολογιστεί η σχετική πίστωση.

Για όλα τα είδη αν οι συσκευασίες δεν προσφέρονται σ’ αυτές που αναγράφονται, δύναται
να γίνεται αναγωγή στη μονάδα, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

.

                                                                                 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

                                                                                         Προσχολικής Αγωγής

                                                                                ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   47.267,41 €  με Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2017

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1  ο

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης:

Α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την τμηματική προμήθεια τροφίμων, έτους
2018,  για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  του  προγράμματος  σίτισης  των  τμημάτων  της  Διεύθυνσης
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος.

Β. Η παράδοση θα γίνεται με ειδικά μέσα μεταφοράς στους χώρους των τμημάτων(σχετικά
βλέπετε στο τέλος της παρούσης) υπό την επίβλεψη των αρμοδίων υπαλλήλων που θα έχουν
ορισθεί από την υπηρεσία.
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Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τμηματικά με ΦΑΞ, τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο από την υπηρεσία και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί την
ημέρα που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία.

Στην  υπηρεσία  γίνονται  δεκτά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  και  αναγνωρισμένες  εταιρείες
προμήθειας,  οι  οποίες  θα  διαθέτουν  αποθηκευτικούς  χώρους,  αυτοκίνητα  μεταφοράς  των
αναφερομένων ειδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
αξιοπιστία τους και υπόκεινται σε τακτούς και έκτακτους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Γ.  Η  προμήθεια  προϋπολογίσθηκε  μέχρι  εξαντλήσεως  του  ποσού  των    47.267,41  €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24% ανάλογα το είδος, και για διάρκεια ενός έτους
από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6481.0000 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και ειδικά κατά κατηγορία:

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CPV ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ




        Είδη παντοπωλείου 15000000-8 21.905,69 € 




Είδη Οπωροπωλείου 15000000-8  5.717,57 €




Είδη κρεοπωλείου 15000000-8 11.029,70 € 




Είδη αρτοποιίας –
ζαχαροπλαστικής

15000000-8 5.543,70 € 




Κατεψυγμένα είδη 15000000-8   3.070,75 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα
των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 2  ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν.  3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης και  της  αποκεντρωμένης

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

 Του  Ν.  3548/2007  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 Του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 3  ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού    με κριτήριο κατακύρωσης:

Α
)

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής, σύμφωνα με το
υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί  τοις (%)  κατά κατηγορία επί της  μέσης λιανικής
τιμής πώλησης για είδη κρεοπωλείου, οπωροκηπευτικά, κατεψυγμένα ψάρια-λαχανικά, αυγά
και ελαιόλαδο, όπως αυτές αναφέρονται στα δελτία πιστοποίησης  τμήματος εμπορίου και
τουρισμού  της  Γενικής  Διεύθυνσης  ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  Αττικής   την  ημέρα
παράδοσης αυτών   

Β
)

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής, σύμφωνα με την
χαμηλότερη τιμή ανά είδος, με σταθερές τιμές για όλο το έτος 2018 των ειδών παντοπωλείου,
αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής και γαλακτοκομικά.

ΑΡΘΡΟ 4  ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

Α. Διακήρυξη

Β. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Δ. Τεχνικές προδιαγραφές 
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ΑΡΘΡΟ 5  ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

1.  Οι  δικαιούμενοι  συμμετοχής  στον  συνοπτικό  διαγωνισμό  υποβάλλουν  μαζί  με  την

προσφορά τους,   τα εξής δικαιολογητικά:

α) Συμπληρωμένο έντυπο ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες του  

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των

τεχνικών  προδιαγραφών,  των  όρων  της  παρούσας  διακήρυξης  και  των  σχετικών  με  αυτήν

διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 6  Ο   

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η

εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α)Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 7  ο

Αξιολόγηση προσφορών  

 1.  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 διαγωνισμού.

2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των

προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία
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των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν

γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που  υποβλήθηκαν  από

αυτούς.

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από

την  Επιτροπή  όλα  τα  δικαιολογητικά  που  υποβάλλονται  κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική

προσφορά,  ανά  φύλλο.  Η  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το

οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των

οικονομικών προσφορών μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής 

Ακολούθως,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς  και

συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και

την αποδοχή ή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι

σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών  και  ακολουθεί  σχετική

ανακοίνωση τιμών.  Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,  οι  φάκελοι της οικονομικής

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

4.  Το  αποτέλεσμα  των  ανωτέρω  σταδίων,  που  μπορούν  να  γίνουν  σε  μία  δημόσια

συνεδρίαση,  επικυρώνονται  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  η  οποία  κοινοποιείται

στους προσφέροντες.

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127

του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 8  Ο

Παράδοση – Παραλαβή

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του
προμηθευτή στους παιδικούς σταθμούς και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από
συνεννόηση με την υπηρεσία.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στα τμήματα προσχολικής αγωγής μετά από ειδοποίηση
της υπηρεσίας με ΦΑΞ επί αποδείξει ή τηλεφωνικώς και ο προμηθευτής θα είναι  υποχρεωμένος
να τις εκτελεί εντός τριών (3) ημερών.

Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  τμήματα  προσχολικής  αγωγής  του  Δήμου  Περάματος,  θα
εξυπηρετούνται  με τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της προμηθεύτριας και όταν αυτά δεν επαρκούν, ο
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προμηθευτής  θα  είναι  υποχρεωμένος  με  δική  του  ευθύνη  να  προβεί  σε  κάθε  απαραίτητη
ενέργεια (π.χ. μίσθωση με έξοδα του προμηθευτή άλλων οχημάτων) προκειμένου να εξασφαλίσει
την έγκαιρη μεταφορά και παράδοση των ειδών.

Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  τριμελή  επιτροπή  του  άρθρου    221  παρ.11β  του
Ν.4412/2016

Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές  προδιαγραφές,  η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή την αντικατάσταση των ειδών.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  είναι  σύμφωνος  με  τους  όρους  της  σύμβασης  και  της
διακήρυξης  άλλως υπόκειται  σε  κυρώσεις  από τον Δήμο Περάματος  και  αν δε συμμορφωθεί
διακόπτεται η σύμβαση σε βάρος του και η εγγύηση θα αποβεί υπέρ του προϋπολογισμού του
Δήμου Περάματος.

ΑΡΘΡΟ 10Ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

                                                                               

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για
διάστημα 4 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11  ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις     

Ο  ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους,  βάσει  των  κείμενων  διατάξεων,  φόρους,  τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον
Δήμο Περάματος.

ΑΡΘΡΟ 12  ο

Πληρωμή προμηθευτών

Για τον τρόπο πληρωμής ισχύει ότι ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της διακήρυξης. 

                                                                                Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

                                                                                         Προσχολικής Αγωγής

                                                                                ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    47.267,41  € με Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2017

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί  συμβατικό στοιχείο της μελέτης και είναι ενδεικτικός ως
προς το ύψος μόνο της συνολικής δαπάνης. Στην προκειμένη περίπτωση επειδή δεν μπορούν να
προσδιοριστούν  ακριβώς  οι  ποσότητες,  δεδομένου  ότι  στην  υπηρεσία  δεν  είναι  δυνατή  η
επιμέτρηση και παρακολούθηση των διακινούμενων ποσοτήτων, καθ’ όσον υπεισέρχονται πολλοί
αστάθμητοι  παράγοντες  (ανάγκες  για  σίτιση  επιπλέον  ατόμων  -αργίες  -διακοπές  -απεργίες
προσωπικού). 

Το συνολικό ποσό των   47.267,41 € με Φ.Π.Α. 13% και 24% προμήθειας ειδών τροφίμων κατά
κατηγορία, έχει ως εξής:

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CPV ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ




       Είδη παντοπωλείου 15000000-8 21.905,69   € 




Είδη Οπωροπωλείου 15000000-8  5.717,57 €




Είδη κρεοπωλείου 15000000-8 11.029,70 € 




Είδη αρτοποιίας –
ζαχαροπλαστικής

15000000-8 5.543,70 € 

 Κατεψυγμένα είδη 15000000-8   3.070,75 €
43





Απαραίτητος όρος στην διακήρυξη είναι ότι η προσφερόμενη έκπτωση, τιμή θα υπολογίζεται
επί  της  μέσης  λιανικής  τιμής  πώλησης  του  είδους,  την  ημέρα  παράδοσης   του,  όπως  αυτή
πιστοποιείται κάθε φορά από το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχου Εμπορίου της Διεύθυνσης Εμπορίου &
Τουρισμού  της  Νομαρχίας  Αθηνών  για  τα  είδη  κρεοπωλείου,  οπωροκηπευτικά,  κατεψυγμένα
ψάρια-  λαχανικά,  αυγά  και  ελαιόλαδο,  και  σε  σταθερές  τιμές  για  όλο  το  έτος  για  τα  είδη
παντοπωλείου, αρτοποιίας – ζαχαροπλαστείου και γαλακτοκομικά.

1. ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
(ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟ

ΤΟ ΕΤΟΣ)

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α.13%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔ

Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟ

Σ

1
Αλεύρι  σίτου  διαφόρων

χρήσεων  
(χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ.)

TMX 50 1,24 É 62,00

2
Αλεύρι Φαρίνα

 ( συσκευασία 500 γρ.)
ΤΜΧ 100 0,98 € 98,00

3 Αυγά ΤΜΧ 600 0,27 € 162,00

4 Γαλοπούλα βραστή για τοστ ΚΙΛΟ 60 10,65 639,00

5
Γάλα  εβαπορέ  ΝΟΥΝΟΥ  ή

ΒΛΑΧΑΣ
ΤΜΧ 1200 0,89 € 1.068,00

6 Γιαούρτι στραγγιστό  ( 1 κιλό ) ΤΜΧ 120 2,84 € 340,80

7 Γίγαντες πακέτο 500 γρ. ΤΜΧ 120 2,48 € 297,60

8 Ελαιόλαδο ΛΙΤΡΟ 350 5,22 € 1.827,00

9 Κασέρι ΚΙΛΟ 150 8,40 € 1.260,00

10 Κεφαλοτύρι ( τριμμένο ) ΚΙΛΟ 80 7,97 € 637,60

11
Κορν Φλαουρ (συσκευασία 200

γρ.)
ΤΜΧ 50 0,62 € 31,00

12
Κριθαράκι μέτριο

 (συσκευασία 500 γρ.)
ΤΜΧ 250 0,98 € 245,00
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13
Μακαρονάκι  κοφτό  ψιλό

(συσκευασία 500 γρ.)
ΤΜΧ 600 0,98 € 588,00

14
Μακαρόνια  διάφορα

(συσκευασία 500 γρ.)
ΤΜΧ 230 0,98 € 225,40

15  Μέλι 1kgr ΤΜΧ 60 12,39 € 743,40

16
Πεπονάκι  (συσκευασία  500

γρ.)
ΤΜΧ 100 0,98 € 98,00

17 Ρύζι Καρολίνα πακέτο 500 γρ. ΤΜΧ 200 1,42 € 284,00

18
Ρύζι (μπόνετ κίτρινο) 

πακέτο 500 γρ.
ΤΜΧ 300 1,60 € 480,00

19
Ρύζι  σούπας  γλασέ  (πακέτο

500 γρ.)
ΤΜΧ 200 1,15 € 230,00

20 Τυρί κίτρινο εγχώριο ΚΙΛΟ 60 7,97 € 478,20

21 Τυρί του τοστ εγχώριο ΚΙΛΟ 60 6,20 € 372,00

22 Τυρί ρεγκάτο ( τριμμένο ) ΚΙΛΟ 30 6,64 199,20

23 Φακές  (συσκ. 500 γρ.) ΤΜΧ 350 1,24 € 434,00

24
Φασόλια ξερά μέτρια 

(συσκ. 500 γρ.)
ΤΜΧ 180 1,42 € 255,60

25 Φέτα εγχώρια ΠΟΠ αιγοπρ. ΚΙΛΟ 180 8,40 € 1.512,00

26 Χυλοπίτες 500 γρ. ΤΜΧ 100 1,33 € 133,00

    ΣΥΝΟΛΟ 12.700,80

    ΦΠΑ 13% 1.651,10

    
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ 
14.351,90
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ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α. 24%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔ

Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟ

Σ

 

27
Αλάτι 

(πλαστική συσκευασία 500 γρ.)
ΤΜΧ 120 0,89 106,80

28
Άνθος αραβοσίτου βανίλια 

(φακελ. 160 γρ.)
ΤΜΧ 250 0,49 122,50

29
Βανίλια  άρωμα  (συσκευασία

30 γρ.) 
ΤΜΧ 50 0,45 22,50

30
Βούτυρο  Βιτάμ

( συσκευασία1Kgr.)
ΤΜΧ 100 3,46 € 346,00

31 Βούτυρο μαγειρικό 400 γρ. ΤΜΧ 50 1,86 € 93,00

32 Ελιές χύμα Καλαμών ΚΙΛΟ 35 4,25 € 148,75

33 Κομπόστα ( συσκευασία1Kgr.) ΤΜΧ 60 1,60 € 96,00

34        Μαρμελάδα 500 γρ. ΤΜΧ 120 2,57 € 308,40

35        Μπισκότα τύπου  Μιράντα ΤΜΧ 600 0,98 € 588,00

36
Γαρύφαλλο  (συσκευασία  25

γρ.)
ΤΜΧ 10 1,3 13,00

37 Δάφνη (συσκευασία 15 γρ.) ΤΜΧ 20 0,97 19,40

38 Δυόσμος (συσκευασία 25 γρ.) ΤΜΧ 20 0,97 19,40

39

Ζάχαρη

 (χάρτινη  συσκευασία  1.000
γρ.)  

ΚΙΛΟ 80 0,89 71,20

40 Καλαμποκέλαιο ΛΙΤΡΟ 30 2,58 77,40

41 Κανέλλα ΤΜΧ 10 0,89 8,90

42 Κίμινο φακελάκι 30 γρ. ΤΜΧ 10 1,05 10,50

43
Κορν  –  Φλέικς  επώνυμα

διάφορα
ΤΜΧ 300 2,82 846,00

44 Μπαχάρι 30 γρ. ΤΜΧ 20 0,89 17,80

45 Μπεϊκιν - πάουντερ ΤΜΧ 30 0,97 29,10
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46 Μπεσαμέλ κουτί ΤΜΧ 60 1,21 72,60

47
Ντοματάκια  ψιλοκομμένα  500

γρ.
ΤΜΧ 150 0,73 109,50

48  Ντοματοπολτός 500 γρ. ΤΜΧ 150 1,46 219,00

49 Ξύδι (πλαστική φιάλη 400 γρ.) ΤΜΧ 90 0,73 65,70

50 Πιπέρι (συσκ. 50 γρ.) ΤΜΧ 30 1,05 31,50

51 Πίτες για σουβλάκια  ( 1x10 ) ΤΜΧ 16 1,22 19,52

52
Πραλίνα  φουντουκιού  με

κακάο 1kgr
ΤΜΧ 50 4,30 € 215,00

53 Ρίγανη (συσκ. 50 γρ.) ΤΜΧ 40 1,3 52,00

54 Σόδα φακελάκι ΤΜΧ 10 0,49 4,90

55
Σφολιατοειδή  (  τυρ.-λουκ.  )

κατεψυγμένα 1 κιλού
ΠΑΚΕΤ
Ο

250 4,04 1.010,00

56 Τοματοχυμός  (συσκ. 500 γρ.) ΤΜΧ 600 0,73 473,00

57 Τσάι (συσκευασία 1x10 ) ΤΜΧ 50 0,89 44,50

58  Φρυγανιά τριμμένη 500γρ.  ΤΜΧ 30 0,89 € 26,70

59 Φυσικός χυμός (συσκ. 1  λιτ.) ΤΜΧ 450 1,86 837,00

60 Χαμομήλι  (συσκευασία 1x10) ΤΜΧ 30 0,89 26,70

61 Ψωμί του τοστ μεγάλο ΤΜΧ 150 2,59 388,50

62 Χυμός λεμονιού 250γρ ΤΜΧ 60 0,4 24,00

    ΣΥΝΟΛΟ 6.091,77

    ΦΠΑ 24% 1.462,02

    
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ
7.553,79
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3. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ + ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ: Φ.Π.Α. 13% και 24%

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΦΠΑ 
13%

ΦΠΑ 

24%
ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ                                       
ΦΠΑ 24%

1
Ψωμί σταρένιο ή ολικής άλεσης

ΚΙΛΟ 1.000 1,42 1.420,00

2
Κουλουράκια διάφορα

ΚΙΛΟ 100 8,06  806,00

3 Πασχαλινά - Χριστουγεννιάτικα 
σοκολατένια 250 γρ. το τεμάχιο

ΤΜΧ 300 3,63
 

1.089,00

4
Γλυκά ατομικά διάφορα

ΚΙΛΟ 80       10,48  838,40

5
Μελομακάρονα

ΚΙΛΟ 30 8,06  241,80

6
Κουραμπιέδες

ΚΙΛΟ 25 8,06  201,50

ΣΥΝΟΛΟ  1.420,00 3.176,70

184,60
ΦΠΑ
13%

762,40
ΦΠΑ 24%

1.604,60 3.939,10

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 

5.543,70

2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ
(ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ)

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α. 13%

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔOΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 300 0,40 120
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2 ΑΝΙΘΟΣ ΤΜΧ 100 0,45 45

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 400 1,42 568

4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 50 1,86 93,00

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 250 0,71 177,50

7 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 150 0,45 67,50

8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 80 0,89 71,20

9 ΚΡΕΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 40 1,06 42,40

10 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 400 0,71 284,00

11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 250 0,98 245,00

12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΜΧ 100 0,45 45,00

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 70 0,89 62,30

14 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΟ 450 1,69 760,50

15 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 550 1,33 731,50

16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΟΝΙΚΕΣ ΚΙΛΟ 40 2,04 81,60

17 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 300

1,06

318,00

18 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 1200 0,62 744,00

19 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 150 1,06 159,00

20 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 50 0,98 49,00

21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 50 0,62 31,00

22 ΣΕΛΙΝΟ ΤΜΧ 90 0,71 63,90

23 ΣΚΟΡΔΑ (συσκευασία 1x3 ) ΤΜΧ 80 0,98 78,40

25 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 100 2,22 222,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.059,80

ΦΠΑ 13%     657,77

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

5.717,57
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ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α. 13%

Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔ
Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔOΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Μοσχάρι εγχώριο καπάκι ή σπάλα ή 
ποντίκι (8-12 μηνών χωρίς κόκαλο)   

ΚΙΛΟ 300 8,41 2.523,30

2 Κιμάς μοσχάρι εγχώριο καπάκι ή 
σπάλα  

ΚΙΛΟ 450 8,41 3.784,50

3
Χοιρινό μπούτι εγχώριο χωρίς κόκαλο

ΚΙΛΟ 200 5,76 1152,00

4 Κοτόπουλο εγχώριο Α ποιότητος 
επώνυμο (Τ. 65% Α)

ΚΙΛΟ 650 3,54 2.301,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.760,80

ΦΠΑ 13% 1.268,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11029,7

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ : Φ.Π.Α. 13%

Α/Α

          

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ Μ.Λ.Τ. Δ/ΝΣΗΣ
ΕΜΠ. &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΦΠΑ 

1 Βακαλάος ΚΙΛΟ 250 4,87 1.217,50

2 Φασολάκια(συσκευασία του 1kgr) ΚΙΛΟ 150 3,10 465,00

3 Αρακάς (συσκευασία του 1kgr) ΚΙΛΟ 150 3,09 463,50

4 Σπανάκι ΚΙΛΟ 150 3,81 571,50

ΣΥΝΟΛΟ 2.717,50

ΦΠΑ 13%     353,27

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3.070,75

 

                                                                                Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

                                                                                         Προσχολικής Αγωγής

                                                                            

                                                                                ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   47.267,41    € με Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με   την  παρούσα  έκθεση  περιγράφονται  οι  προδιαγραφές  που  πρέπει  να  πληρούν  τα
τρόφιμα για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών που φοιτούν στα τμήματα προσχολικής αγωγής της
Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Η  ενδεικτική  δαπάνη  υπολογίζεται  στο  ποσό  των    47.267,41 € (Σαράντα  επτά  χιλιάδες
διακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% και
24% ανάλογα το προϊόν και για ένα έτος.

 Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 .

     Αναλυτικά η προμήθεια αφορά:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Όλα  τα  είδη  παντοπωλείου  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με  την
δεδομένη παραγγελία του κάθε σταθμού. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά
προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η μεταφορά τους θα γίνεται με μεταφορικά
μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους
όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης τις
ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. 

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος
περιεκτικότητα  σε  λιπαρά  είναι  τουλάχιστον  7,5  και  σε  ολικό  στερεό  υπόλειμμα  γάλακτος
τουλάχιστον  25%.  Γενικά  ισχύει  ότι  αναφέρεται  στο  άρθρο  80  του  Κ.Τ.Π.  και  να  πληροί  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους
410 γρ. σε μεταλλικά κυτία και με εύκολο άνοιγμα (easy open).

Αυγά  νωπά: Τα  αυγά  θα είναι  ακέραια και  καθαρά,  ωοσκοπημένα Α΄  κατηγορίας  με  τις
απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. κατηγορία medium. Ο
έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από
την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι  συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές
προθήκες  με  ατομικά  χωρίσματα,  με  τις  απαραίτητες  ενδείξεις  (αρ.  Ωοσκοπικού  κέντρου,
κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λπ.). 

Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας ή Ε.Ε., τυρί τύπου
κασέρι  εγχώριο  ή  Ε.Ε,  Σκληρό  τυρί  κεφαλοτύρι  εγχώριο  ή  Ε.Ε.).  Όλα  τα  τυριά  να  είναι  Α΄
ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών
και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής
και  χρώματος,  να  είναι  πρώτης  ποιότητας  (τα  τρίμματα  αποκλείονται).  Τα  τυριά  πρέπει  να
πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός
καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η
μεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΑΠΗ θα
γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα
ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι  ανάλογα με τις απαιτήσεις
του  ιδρύματος.  Ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  ύπαρξης  και  ορθής
λειτουργίας  συστήματος  HACCP (αρ.  487/21-9-2000  ΚΥΑ)  για  τους  χώρους  παραγωγής,
επεξεργασίας  και  εμπορίας  των  χορηγούμενων  ειδών  (αποθήκευσης  και  διακίνησης)  από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός,
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πρέπει  να προσκομίσει  πιστοποιητικό ύπαρξης και  ορθής λειτουργίας συστήματος  HACCP του
παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ζυμαρικά: Μακαρόνια  για  παστίτσιο,  σπαγγέτι,  πάστες  (κριθαράκι,  κοφτό  μακαρονάκι,
πεπονάκι,  σαλιγκάρια,  φιογκάκι  κ.λπ.)  χυλοπίτες.  Τα ζυμαρικά θα είναι  παρασκευασμένα από
σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και
νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς
ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία
των 500 γρ.

 Μαρμελάδα: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132)
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Σε συσκευασία πλαστική 380γρ.   καθώς
και επιλογής ειδών φρούτων.     

Μέλι:  Μέλι  Ανθέων ή Θυμαρίσιο:  Κατά προτίμηση εγχώριο.  Να πληροί  τους όρους που
αναφέρονται  στο  άρθρο  67  του  Κ.Τ.Π.  και  Αντικειμένων  Κοινής  Χρήσης  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές και κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.

Μαργαρίνη τύπου  Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να
πληροί  τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και  ποτών και  Αντικειμένων Κοινής
Χρήσης  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Θα διατίθεται  υπό  ψύξη σε
συσκευασία 250 γρ., να μην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητά της σε trans λιπαρά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

Ρύζι: Το προϊόν  να είναι  Α΄  ποιότητας  (καρολίνα,  γλασέ,  κίτρινο  για  πιλάφι  κ.λπ.)  και  να
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.

Όσπρια: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (φασόλια μέτρια , φασόλια γίγαντες, φακές ψιλές
κ.λπ.) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.

Φρυγανιά τρίμμα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των
180 γρ.
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Δημητριακά: Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, με μειωμένες
θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των
375 γρ.

Αλεύρι: Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της
άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.

Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να  πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,
105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε
συσκευασία χάρτινη των 500 γρ.

Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι - μπερ: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται
στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται
σε συσκευασία των 225 -275 γρ.

Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.

Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις
αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό
χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους
όρους  του  άρθρου 38  του Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Θα
διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 750 γρ.

Ξίδι:  Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή
σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 750
gr και 1 kg σε πλαστική φιάλη.

Άνθος  αραβοσίτου  62  gr  (βανίλια  ή  κακάο),  ζελέ,  μπέικιν  πάουντερ,  βανίλιες,  ,  κόρν
φλάουρ,  σιμιγδάλι  χοντρό-  ψιλό:  Θα  διατίθενται  στη  συσκευασία  που  αναγράφεται  στον
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ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  Να πληρούν τους  όρους του Κώδικα Τροφίμων και  ποτών και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Σφολιατοειδη  (  τυροπιτάκια,  λουκανοπιτάκια  κ.λ.π.): Να  πληρούν  τους  όρους  που
αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η
μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε
κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία
θα  είναι  καθαρά  και  απολυμασμένα  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Θα
διατίθεται σε συσκευασία των 1000γρ.

Μπαχαρικά: Πιπέρι  μαύρο,  κανέλα ξύλο,  μοσχοκάρυδο,  ρίγανη,  κύμινο,  Δάφνη,  δυόσμος,
καρίνο κ.λπ., όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Η  συσκευασία  σύμφωνα  με  αυτή  που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Χυμός λεμόνι: Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φιάλες πλαστικές
των 330 γρ.

Φαρίν  Λακτέ  :  Να  πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  6  του  Κ.Τ.Π.  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Σε συσκευασία των 300 γρ

Τοματοπολτός  απλός  συμπυκνωμένος  και  τύπου  πουμαρό: είναι  το  προϊόν  που
παρασκευάζεται  με  συμπύκνωση του  σαρκώδους  χυμού των νωπών καρπών της  τομάτας,  με
αποβολή μέρους του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του
Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Θα  διατίθεται  σε  συσκευασία
μεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ.

Χυμός φυσικός φρούτων: ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη  ζυμωθέν προϊόν
που λαμβάνεται  από  υγιή  και  ώριμα  φρούτα,  ενός  ή  πολλών ειδών,  με  μηχανικές  μεθόδους
λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα
οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να
μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.
Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου.
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Κατεψυγμένα  λαχανικά,  (φασολάκια  –  αρακάς-  σπανάκι  ):  Τα  προς  προμήθεια
κατεψυγμένα  λαχανικά  θα  είναι  καθαρισμένα,  κατά  προτίμηση  εγχώριας  παραγωγής  ή
προέλευσης Ε.Ε. Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως
και  λήξεως,  θα  έχουν  το  ζωηρό  φυσιολογικό  τους  χρώμα  και  θα  πληρούν  τους  όρους  και
προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης
απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης.  Σε  ότι
αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1  Kg.  H μεταφορά των εν λόγω
προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν
καταγραφικά θερμόμετρα.  Ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  ύπαρξης  και
ορθής  λειτουργίας  συστήματος  HACCP (αρ.  487/21-9-2000  ΚΥΑ)  για  τους  χώρους παραγωγής,
επεξεργασίας  και  εμπορίας  των  χορηγούμενων  ειδών  (αποθήκευσης  και  διακίνησης)  από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός,
πρέπει  να προσκομίσει  πιστοποιητικό ύπαρξης και  ορθής λειτουργίας συστήματος  HACCP του
παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ελαιόλαδο:  Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι
φυσικές  και  χημικές  σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι  σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων  και  Ποτών  και  Αντικειμένων  κοινής  χρήσεως  και  με  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και
Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.  Το  ελαιόλαδο  θα  διατίθενται  σε  συσκευασία  δύο(2) και  πέντε  (5) λίτρων.  Ο
προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος
HACCP (αρ.  487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής,  επεξεργασίας και  εμπορίας των
χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε
περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  παραγωγός,  πρέπει  να  προσκομίσει  πιστοποιητικό
ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος  HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.

Κατεψυγμένα  ψάρια:  Τα κατεψυγμένα  ψάρια θα  είναι  Α΄  ποιότητας,  κατεψυγμένα  κατά
μονάδα (IQF) να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β
χαρτοκιβώτιο)  με  τις  απαραίτητες  ενδείξεις  στα  ελληνικά  (ημ.  Κατάψυξης,  ημ.  Λήξης,  χώρα
προέλευσης αρ. Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα
κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα
κατά  ίδια  μεγέθη  και  το  βάρος  του  κάθε  ψαριού  θα  είναι  ανάλογο  με  τις  απαιτήσεις  των
τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος.  Τα χορηγούμενα είδη
κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί πάγου σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Θα μεταφέρονται προς τις αποθήκες των τμημάτων με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα
φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα προϊόντα θα είναι
πρόσφατης κατάψυξης όταν θα παραδίδονται  στις αποθήκες του ιδρύματος.  Τα κατεψυγμένα
ψάρια  θα  συνοδεύονται  με  τα  κατάλληλα  πιστοποιητικά  κτηνιατρικής  επιθεώρησης  και  θα
παραδίδονται  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  κτηνιατρικές  Υγειονομικές  και  Κοινοτικές
Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
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ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ

Το κρέας  θα είναι νωπό (εγχώριο), πρώτης ποιότητας, υγιεινό, φρέσκο, θα φέρει ανάλογο
λίπος,  θα  έχει  υποστεί  κτηνιατρικό  έλεγχο  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  θα
παραδίδεται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα με τις παραγγελίες των τμημάτων. Το κρέας
πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, 48 ώρες πριν και
μέχρι (6) ημέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες
του κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου. Η μεταφορά των κρεάτων προς τα Τμήματα θα γίνεται
κάτω από υγιεινές  συνθήκες  και  με  μεταφορικά  μέσα εφοδιασμένα με  τη  σχετική  άδεια  της
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς
κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανομικές
διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του ζώου (ενιαίο
σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιμολόγιο.
Το  κρέας  πρέπει  να  προέρχεται  από  ζώα  που  βρίσκονται  σε  άριστη  θρεπτική  και  φυσική
κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5 εκατοστά.

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ

Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας, όπως ακριβώς το  μεριδοποιημένο  κρέας, θα
προέρχεται  από σφαγείο που λειτουργεί  νόμιμα,  θα έχει  υποστεί  κρεοσκοπικό έλεγχο και  θα
φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονομικού ελέγχου.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ

Να  είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής  και του τύπου 70%. Να  προέρχονται από υγιή
εγχώρια κοτόπουλα και να είναι  καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και
ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία  πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό  έγκρισης
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και  του οποίου η επωνυμία  θα αναφέρεται στις τεχνικές  προδιαγραφές,
να έχουν συσκευασθεί  και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να φέρουν  επ’ αυτών το ειδικό
καρτελάκι,  όπου αναγράφεται  η  ημερομηνία λήξης.  Η ημερομηνία  παράδοσής  τους να είναι
τουλάχιστον  πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως.  Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά
από  κρέας  πουλερικών,  επίσης  αποκλείονται  οι  μύες  της  κεφαλής,  το  ποντίκι,  πληγές
αφαίμαξης, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά.

Οι προμηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο κοπής και
επεξεργασίας των κρεάτων, που θα είναι ελεγχόμενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα
έχει τις απαιτούμενες άδειες.
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ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ

Τα φρούτα και λαχανικά θα είναι πρώτης (Α΄)  ποιότητας, της εποχής, και θα  πληρούν τις
προδιαγραφές της Ε.Ε.

Απαγορεύεται   η  παραλαβή  φρούτων   ελαττωματικών.  Να   είναι  στο  κατάλληλο  στάδιο
ωρίμανσης  και ανάπτυξης για να  φαγωθούν. Τα φρούτα  θα προσφέρονται σε  συσκευασία μιας
ή  δύο  σειρών  και  όχι  σε   περισσότερες  σειρές.  Τα   φρούτα  θα  φέρουν  ετικέτες  όπου  θα
αναγράφονται  η ποικιλία και η  προέλευσή τους. Εφιστάται η  προσοχή του προμηθευτή στο
δελτίο  αποστολής  και  στο   αντίστοιχο  τιμολόγιο   στο  οποίο  θα  πρέπει  να   αναγράφονται
λεπτομερώς οι  χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου  είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και
κάθε  χαρακτηριστικό  γνώρισμα π.χ.  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  Μέρλιν,  Κρήτης,  Άρτας,  Πρέβεζας,  Γιάφας),
ΜΗΛΑ: Στάρκιν,

Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν - Σμίθ, Μπέλ φόρ, ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, Αμπάτε
-φετε, κάιζερ κ.λπ.

ΑΡΤΟΣ

Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70% ,να
είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και
απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό
του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του.

      

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  κάλυψη  των  δαπανών  που  θα  προκύψουν  από  την
προμήθεια τροφίμων (άρτος, είδη παντοπωλείου, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και
κατεψυγμένα  είδη),  που  απαιτούνται  για  τις  ανάγκες  των  τμημάτων  της  Διεύθυνσης
Προσχολικής  Αγωγής  του Δήμου Περάματος  και  της  οποίας  αναπόσπαστο κομμάτι  είναι  οι
πίνακες ενδεικτικού προϋπολογισμού των  κατηγοριών τους.

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  προβλέπεται  να  ανέλθει  στο  ποσό  των
47.267,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% και 24%. 
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Η ανάδειξη του/της μειοδότη/τριας-των μειοδοτών/τριών θα γίνει βάσει της χαμηλότερης
τιμής στο σύνολο κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας κατ’ εξαίρεση για τον άρτο. Στα είδη που
υπάρχει  διατίμηση  όπως  οι  κατηγορίες  2,  3  και  4,  μειοδότης/τρια-μειοδότες/τριες
αναδεικνύεται/ονται  ανά  κατηγορία  προϊόντων  ο/η  προσφέρων/ουσα-  οι
προσφέροντες/ουσες  το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό θετικής  έκπτωσης για όλα τα είδη της
εκάστοτε  κατηγορίας  επί  της  μέσης  λιανικής  τιμής,   όπως  αυτή  ανακοινώνεται  μέσω  των
δελτίων  πιστοποίησης  τιμών της  Περιφέρειας  Αττικής  της  εκάστοτε  ημέρας  παράδοσης  της
αντίστοιχης ποσότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  δύνανται  να συμμετάσχουν στο σύνολο κάθε κατηγορίας ή στο
σύνολο όλης της προμήθειας. 

Τα είδη τροφίμων πρέπει να πληρούν τις  προδιαγραφές και  να φέρουν τις  απαιτούμενες
πιστοποιήσεις καθώς και να αναγράφεται ο τόπος προέλευσής τους.

Η έρευνα τιμών για τα είδη παντοπωλείου, έγινε από το ελεύθερο εμπόριο, το διαδίκτυο
καθώς και από καταστήματα της περιοχής. 

Οι  τιμές  των  προϊόντων  για  τις  προμήθειες  ειδών  κρεοπωλείου,  κατεψυγμένων  και
οπωροπωλείου  είναι  βάσει   των    αντίστοιχων Δελτίων  Πιστοποίησης  Τιμών  του  Τμήματος
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

Η έρευνα για την τιμή του κιλού που αφορά στον άρτο πραγματοποιήθηκε στα αρτοποιεία
της περιοχής μας. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην
αγορά,  της  απόλυτης  αρεσκείας  του  Δήμου  Περάματος,  χωρίς  ο  προμηθευτής  να  μπορεί  να
επικαλεστεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν.

                                                                                  

                                                                                 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

                                                                                         Προσχολικής Αγωγής

                                                                               ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Έντυπα Οικονομικής προσφοράς

    

60





           ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                    Επιτροπή Διαγωνισμού για την

( Επωνυµία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                  

                   Προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία

 του προγράμματος σίτισης των τμημάτων 

ης διεύθυνσης προσχολικής αγωγής του

Δήμου Περάματος

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία
μας για (120) ημερολογιακές ημέρες  

2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
(ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟ

ΤΟ ΕΤΟΣ)

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α.13%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔ

Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟ

Σ

1
Αλεύρι  σίτου  διαφόρων

χρήσεων  
(χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ.)

TMX 50

2
Αλεύρι Φαρίνα

 ( συσκευασία 500 γρ.)
ΤΜΧ 100

3 Αυγά ΤΜΧ 600

4 Γαλοπούλα βραστή για τοστ ΚΙΛΟ 60

5
Γάλα  εβαπορέ  ΝΟΥΝΟΥ  ή

ΒΛΑΧΑΣ
ΤΜΧ 1200

6 Γιαούρτι στραγγιστό  ( 1 κιλό ) ΤΜΧ 120

7 Γίγαντες πακέτο 500 γρ. ΤΜΧ 120

8 Ελαιόλαδο ΛΙΤΡΟ 350

9 Κασέρι ΚΙΛΟ 150

10 Κεφαλοτύρι ( τριμμένο ) ΚΙΛΟ 80

11 Κορν Φλαουρ (συσκευασία 200 γρ.) ΤΜΧ 50
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12
Κριθαράκι μέτριο

 (συσκευασία 500 γρ.)
ΤΜΧ 250

13
Μακαρονάκι  κοφτό  ψιλό

(συσκευασία 500 γρ.)
ΤΜΧ 600

14
Μακαρόνια  διάφορα

(συσκευασία 500 γρ.)
ΤΜΧ 230

15  Μέλι 1kgr ΤΜΧ 60

16
Πεπονάκι  (συσκευασία  500

γρ.)
ΤΜΧ 100

17 Ρύζι Καρολίνα πακέτο 500 γρ. ΤΜΧ 200

18
Ρύζι (μπόνετ κίτρινο) 

πακέτο 500 γρ.
ΤΜΧ 300

19
Ρύζι  σούπας  γλασέ  (πακέτο

500 γρ.)
ΤΜΧ 200

20 Τυρί κίτρινο εγχώριο ΚΙΛΟ 60

21 Τυρί του τοστ εγχώριο ΚΙΛΟ 60

22 Τυρί ρεγκάτο ( τριμμένο ) ΚΙΛΟ 30

23 Φακές  (συσκ. 500 γρ.) ΤΜΧ 350

24 Φασόλια ξερά μέτρια 

(συσκ. 500 γρ.)

ΤΜΧ 180

25 Φέτα εγχώρια ΠΟΠ αιγοπρ. ΚΙΛΟ 180

26 Χυλοπίτες 500 γρ. ΤΜΧ 100

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 13%  

    
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

Φ.Π.Α. (13%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
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ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α. 24%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔ

Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟ

Σ

 

27
Αλάτι 

(πλαστική συσκευασία 500 γρ.)
ΤΜΧ 120

28
Άνθος αραβοσίτου βανίλια 

(φακελ. 160 γρ.)
ΤΜΧ 250

29
Βανίλια άρωμα (συσκευασία 

30 γρ.) 
ΤΜΧ 50

30
Βούτυρο Βιτάμ 

( συσκευασία1Kgr.)
ΤΜΧ 100

31 Βούτυρο μαγειρικό 400 γρ. ΤΜΧ 50

32 Ελιές χύμα Καλαμών ΚΙΛΟ 35

33 Κομπόστα ( συσκευασία1Kgr.) ΤΜΧ 60

34        Μαρμελάδα 500 γρ. ΤΜΧ 120

35        Μπισκότα τύπου  Μιράντα ΤΜΧ 600

36
Γαρύφαλλο (συσκευασία 25 

γρ.)
ΤΜΧ 10

37 Δάφνη (συσκευασία 15 γρ.) ΤΜΧ 20

38 Δυόσμος (συσκευασία 25 γρ.) ΤΜΧ 20

39
Ζάχαρη

 (χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ.)  
ΚΙΛΟ 80

40 Καλαμποκέλαιο ΛΙΤΡΟ 30

41 Κανέλλα ΤΜΧ 10

42 Κίμινο φακελάκι 30 γρ. ΤΜΧ 10

43
Κορν – Φλέικς επώνυμα 

διάφορα
ΤΜΧ 300

44 Μπαχάρι 30 γρ. ΤΜΧ 20

45 Μπεϊκιν - πάουντερ ΤΜΧ 30

46 Μπεσαμέλ κουτί ΤΜΧ 60
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47
Ντοματάκια  ψιλοκομμένα  500

γρ.
ΤΜΧ 150

48  Ντοματοπολτός 500 γρ. ΤΜΧ 150

49 Ξύδι (πλαστική φιάλη 400 γρ.) ΤΜΧ 90

50 Πιπέρι (συσκ. 50 γρ.) ΤΜΧ 30

51 Πίτες για σουβλάκια  ( 1x10 ) ΤΜΧ 16

52
Πραλίνα  φουντουκιού  με

κακάο 1kgr
ΤΜΧ 50

53 Ρίγανη (συσκ. 50 γρ.) ΤΜΧ 40

54 Σόδα φακελάκι ΤΜΧ 10

55
Σφολιατοειδή  (  τυρ.-λουκ.  )

κατεψυγμένα 1 κιλού
ΠΑΚΕΤ
Ο

250

56 Τοματοχυμός  (συσκ. 500 γρ.) ΤΜΧ 600

57 Τσάι (συσκευασία 1x10 ) ΤΜΧ 50

58  Φρυγανιά τριμμένη 500γρ.  ΤΜΧ 30

59 Φυσικός χυμός (συσκ. 1  λιτ.) ΤΜΧ 450

60 Χαμομήλι  (συσκευασία 1x10) ΤΜΧ 30

61 Ψωμί του τοστ μεγάλο ΤΜΧ 150

62 Χυμός λεμονιού 250γρ ΤΜΧ 60

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ
 

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Της  ατομικής  επιχείρησης  /  ημεδαπό  νομικό  πρόσωπο  ..
……………………………………………………………….με  έδρα  ……………………οδός  ………………………
αριθμός ……… Τ.Κ. …………τηλεφ. …………….. κινητό τηλ. ……………………. αρ. τηλε/τυπου (fax) ..
…..…………..
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Αφού έλαβα γνώση των όρων & των λοιπών στοιχείων της μελέτης ,  υποβάλλω την
παρούσα  προσφορά  και  δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  πλήρως  και  χωρίς  επιφύλαξη  όλα  τα
ανωτέρω και αναλαμβάνω την ανωτέρω προμήθεια .

Ημερομηνία

Υπογραφή /σφραγίδα
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   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                    Επιτροπή Διαγωνισμού για την

( Επωνυµία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                  

                   Προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία

 του προγράμματος σίτισης των τμημάτων 

ης διεύθυνσης προσχολικής αγωγής του

Δήμου Περάματος

                                                                                    

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ + ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ: Φ.Π.Α. 13% και 24%

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία
μας για (120) ημερολογιακές ημέρες  

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 
24%

1
Ψωμί σταρένιο ή ολικής άλεσης

ΚΙΛΟ 1.000  

2
Κουλουράκια διάφορα

ΚΙΛΟ 100

3 Πασχαλινά - Χριστουγεννιάτικα 
σοκολατένια 250 γρ. το τεμάχιο

ΤΜΧ 300

4
Γλυκά ατομικά διάφορα

ΚΙΛΟ 80

5
Μελομακάρονα

ΚΙΛΟ 30

6
Κουραμπιέδες

ΚΙΛΟ 25

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Της  ατομικής  επιχείρησης  /  ημεδαπό  νομικό  πρόσωπο  ..
……………………………………………………………….με  έδρα  ……………………οδός  ………………………
αριθμός ……… Τ.Κ. …………τηλεφ. …………….. κινητό τηλ. ……………………. αρ. τηλε/τυπου (fax) ..
…..…………..

Αφού έλαβα γνώση των όρων & των λοιπών στοιχείων της μελέτης ,  υποβάλλω την
παρούσα  προσφορά  και  δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  πλήρως  και  χωρίς  επιφύλαξη  όλα  τα
ανωτέρω και αναλαμβάνω την ανωτέρω προμήθεια .

Ημερομηνία

Υπογραφή /σφραγίδα
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      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                    Επιτροπή Διαγωνισμού για την

( Επωνυµία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                  

                   Προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία

 του προγράμματος σίτισης των τμημάτων 

ης διεύθυνσης προσχολικής αγωγής του

Δήμου Περάματος

                                                                                    

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία
μας για (120) ημερολογιακές ημέρες  

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α. 13%

Ο  υπογράφων  ………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ.
………………………………… Δ.Ο.Υ.  ……………………………………………………………. αφού έλαβα γνώση
των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την
προμήθεια τροφίμων, τη  συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές, τους
οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για τα ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ για 1 έτος,
για τις ανάγκες σίτισης των τμημάτων της διεύθυνσης προσχολικής αγωγής του Δήμου
Περάματος, το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των ειδών, των οποίων
η  ποιότητα  είναι  σύμφωνη  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  για  τις  ποσότητες  που
αναφέρονται σ’ αυτόν στη μέση λιανική τιμή πώλησης όπως   αυτές αναφέρονται στα
δελτία πιστοποίησης  τιμών του τμήματος εμπορίου και τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης
ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής

% .(ολογράφως)…………………………………………………………………              

(αριθμητικά)……………………………… 

Ημερομηνία

Υπογραφή /σφραγίδα
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      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                    Επιτροπή Διαγωνισμού για την

( Επωνυµία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                  

                   Προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία

 του προγράμματος σίτισης των τμημάτων 

ης διεύθυνσης προσχολικής αγωγής του

Δήμου Περάματος

                                                                                    

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία
μας για (120) ημερολογιακές ημέρες  

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α. 13%

Ο  υπογράφων  ………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ.
………………………………… Δ.Ο.Υ.  ……………………………………………………………. αφού έλαβα γνώση
των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την
προμήθεια τροφίμων, τη  συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές, τους
οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για τα ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ   για 1 έτος,
για τις ανάγκες σίτισης των τμημάτων της διεύθυνσης προσχολικής αγωγής του Δήμου
Περάματος, το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των ειδών, των οποίων
η  ποιότητα  είναι  σύμφωνη  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  για  τις  ποσότητες  που
αναφέρονται σ’ αυτόν στη μέση λιανική τιμή πώλησης όπως   αυτές αναφέρονται στα
δελτία πιστοποίησης 

τιμών  του  τμήματος  εμπορίου  και  τουρισμού  της  Γενικής  Διεύθυνσης  ανάπτυξης  της
Περιφέρειας Αττικής

% .(ολογράφως)…………………………………………………………………              

(αριθμητικά)……………………………… 

Ημερομηνία

Υπογραφή /σφραγίδα
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      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                  

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                    Επιτροπή Διαγωνισμού για την

( Επωνυµία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                  

                   Προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία

 του προγράμματος σίτισης των τμημάτων 

ης διεύθυνσης προσχολικής αγωγής του

Δήμου Περάματος

                                                                                    

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία
μας για (120) ημερολογιακές ημέρες  

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ : Φ.Π.Α. 13%

Ο  υπογράφων  ………………………………………………………………..  με  Α.Φ.Μ.
………………………………… Δ.Ο.Υ.  ……………………………………………………………. αφού έλαβα γνώση
των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την
προμήθεια τροφίμων, τη  συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές, τους
οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για τα ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  για 1 έτος,
για τις ανάγκες σίτισης των τμημάτων της διεύθυνσης προσχολικής αγωγής του Δήμου
Περάματος, το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των ειδών, των οποίων
η  ποιότητα  είναι  σύμφωνη  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  για  τις  ποσότητες  που
αναφέρονται σ’ αυτόν στη μέση λιανική τιμή πώλησης όπως   αυτές αναφέρονται στα
δελτία πιστοποίησης 

τιμών  του  τμήματος  εμπορίου  και  τουρισμού  της  Γενικής  Διεύθυνσης  ανάπτυξης  της
Περιφέρειας Αττικής

% .(ολογράφως)…………………………………………………………………              

(αριθμητικά)……………………………… 

Ημερομηνία

Υπογραφή /σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  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: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6246
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 208 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 18863
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Τηλέφωνο:  213-2037265

- Ηλ. ταχυδρομείο:  dimospromithies@gmail.com

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) https://  www  .  perama  .  gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια  τροφίμων για την λειτουργία του προγράμματος σίτισης των τμημάτων 

της διεύθυνσης προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος

  CPV): 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ  

         - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες   
- Η σύμβαση διαχωρίζεται σε (5) πέντε  ομάδες

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 αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4;

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5 

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 καταδίκες6

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·

2. δωροδοκία8,9·

3. απάτη10·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας12·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου14 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):
[……][……][……][……]15

Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)18;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν19:

[……]
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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  ασφάλισης20,
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 ;21

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): 22

[……][……][……]
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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 δικαίου23;

[] 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 καταστάσεις24

:
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 περιστάσεις25 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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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 συμφερόντων27,  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
σύμβασης28;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια29 κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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

εγκατάστασής30; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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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:

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 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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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 αναφέρονται31, 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 δωρεάν32.

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

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1 Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

3 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.

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

5  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.”

6 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. 

7 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).

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

9 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).

10 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.

11 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.

12 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”.

13 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.".

14 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 )

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18 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) 





19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση,᾽
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

20 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). 

21 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 

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

23 Όπως αναφέρονται  για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

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

25 Άρθρο 73 παρ. 5.

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

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

28 Πρβλ άρθρο 48.

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





30 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.

31 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

32 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. 
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