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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Το «Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» με διακριτό τίτλο «ICSD» είναι Αςτικι μθ 

Κερδοςκοπικι Εταιρεία, ζχει κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα, λειτουργεί προσ 

εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και υλοποιεί πολφμορφεσ δράςεισ υποςτιριξθσ, 

κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ φροντίδασ. Επιπλζον, δραςτθριοποιείται και ςε κζματα 

διεκνοφσ προςταςίασ και μετανάςτευςθσ και ςτθρίηει δραςτθριότθτεσ που υποςτθρίηουν τθ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ 
«Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» με διακριτό τίτλο 
«ICSD» 

ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΘ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 

28θσ  Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφζα)   

ΡΟΛΘ Ιωάννινα 

ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ 

45332 

ΧΩΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 213 

 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ 

26510-68532 

 
ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΙΑ 

26510-68532 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟ 

icsdeu@gmail.com 

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ Στζφανοσ Ρανακοφλιασ, Κανελλοποφλου Γεωργία 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

www.icsd.gr 

mailto:info@icsd.gr




  

 

 

Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι επιχειρθματικότθτα και δράςεισ καταπολζμθςθσ των 

ανιςοτιτων και τθσ φτϊχειασ.  

Θ προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια τθσ Δράςθσ «Δομι Φιλοξενίασ 

Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΡΣ(MIS)5021796, για τθν περίοδο 

υλοποίθςθσ από 23/07/2018 ζωσ 30/06/2019, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον ειδικό ςτόχο 

«Άςυλο» και ςτον εκνικό ςτόχο «Υποδοχι/Άςυλο» του Ε.Ρ. Ταμείου Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, με τθν αρ. πρωτ 566/Φ38/29-03-2018 Συμφωνία Επιδότθςθσ 

Δράςθσ του Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ. και χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το 

Ταμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και από εκνικοφσ πόρουσ. 

Το «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Δομι 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα», το τρζχον ζτοσ 2019, με τθ 

ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ του 

Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020. 

Ρροκθρφςςει: 

Συνοπτικό Διαγωνιςμό για τθ προμικεια διαφόρων ειδϊν ςίτιςθσ για τθ «Δομι 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα ςε ζντυπθ μορφι ςτθν προαναφερκείςα 

διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ διεφκυνςθ 

www.icsd.gr. 

         Για οποιαδιποτε πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να 

επικοινωνοφν με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο τθλ. 26510-68532 κατά τισ εργάςιμεσ 

μζρεσ και ϊρεσ. 

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ  

 

Είδοσ διαδικαςίασ 

Το Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Δομι 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα» 

προκθρφςςει: 

Συνοπτικό  Διαγωνιςμό για τθν ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ για  τθ «Δομι 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα». 

 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ  28θσ Οκτωβρίου 9 (Στοά 

Ορφζα) ,τθν Τρίτθ 02/04/2019, ϊρα 11:00 π.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του 

http://www.icsd.gr/




  

 

 

διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ, Δθλαδι Δευτζρα 01/04/2019, ϊρα 15:00 μ.μ.. 

  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο του 

Εκνικοφ Ρρογράμματοσ του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020 και 

από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.( 2018ΣΕ71920005). 

 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ για τισ 

ανάγκεσ τθσ  «Δομισ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα». Θ υποβολι των 

προςφορϊν αφορά τθν αγορά των ειδϊν τθσ εν λόγω προμικειασ. 

           Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου     
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : Είδθ οπωροπωλείου: 03221200-8, είδθ κρεοπωλείου: 15110000-
2,είδθ παντοπωλείου:15800000-6, είδθ κατεψυγμζνων προϊόντων ιχκυοπωλείου: 1522100-3. 

 

 Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 56.751,80 χωρίσ 

Φ.Ρ.Α. και 65.783,33 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.  

 Ρροςφορζσ υποβάλλονται επί ποινισ απόρριψθσ του ςυνόλου τθσ προςφοράσ για το 

ςφνολο των ειδϊν. Ρροςφορά που υποβάλλεται για     μζροσ τθσ προμικειασ τθσ 

ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν οριςτικι κατακφρωςθ τθσ προμικειασ ζωσ 

30/06/2019. Εκτόσ εάν ςυμβατικι αξία αναλωκεί νωρίτερα, εάν θ ςυμβατικι αξία δεν 

αναλωκεί μζχρι 15/06/2019, το «Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ ζχει 

δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

 Η προμικεια κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ και με 

κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για το ςφνολο 

των ειδϊν τθσ προμικειασ. 

 Οι αναφερόμενεσ ποςότθτεσ, των υπό προμικεια ειδϊν είναι ενδεικτικζσ , κατ’ 

εκτίμθςθ των αναγκϊν τθσ Δομισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ , θ οποία δεν είναι 





  

 

 

υποχρεωμζνθ να καταναλϊςει όλεσ τισ αναφερόμενεσ ποςότθτεσ των υπό προμικεια 

ειδϊν. Οι ποςότθτεσ που κα παραγγελκοφν τελικά κα προκφψουν από τισ τρζχουςεσ 

ανάγκεσ τθσ Δομισ και θ αξία τουσ δεν κα ξεπεράςει τισ εξαςφαλιςμζνεσ πιςτϊςεισ 

τθσ ςφμβαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με 

αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 

ολόκλθρθ ι μικρότερθ ποςότθτα τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ ςε ποςοςτό που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 20% τθσ ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ αξίασ του, μθ 

περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 

κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ 

αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

 Θ προμικεια των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται τμθματικά , ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

τθσ Δομισ, του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ». 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

i του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ii του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 

τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

iii του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

iv του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1, 

v τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 

ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

vi του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 





  

 

 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

vii του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 

αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” 

για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.. 

viii του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 

ix του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία”, 

x του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

xi τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ 

«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

xii Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 

λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 

ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 

αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 

που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 

αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

xiii  Τθν υπ ’αρικ. 82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/9-8-2016) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Οικονομιίασ Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ για το Σύςτθμα Διαχείριςθσ και Ελέγχου των  

Εκνικϊν Ρρογραμμάτων των Ταμείων Αςφ λου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 

(TAMEE/AMIF) και Εςωτερικθ́σ Αςφάλειασ (TEA/ISF) για τθν προγραμματικθ́ περίοδο 

2014-2020. 

xiv Τθν ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) με τίτλο «υκμίςεισ για τισ 

πλθρωμζσ των δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΡΔΕ 

(Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 

46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014)́ 

xv Τον Οδθγό εφαρμογισ μζτρων Ενθμζρωςθσ και Δθμοςιότθτασ Εκνικϊν 

Ρρογραμμάτων του Ταμείου Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ενταξθσ και Ταμείου 

Εςωτερικισ Αςφάλειασ 

xvi Τθν ανάγκθ διενέργειασ διαγωνιςμού , ςφμφωνα με τουσ ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ 

κανόνεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων , για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν 

προμικεια ειδϊν ςίτιςθσ για τισ ανάγκεσ των φιλοξενουμζνων ςτθ «Δομι 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα». 





  

 

 

  

xvii τθν με αρικ. 545/Φ.38/ 27-03-2018 Απόφαςθ Χοριγθςθσ Επιδότθςθσ τθσ Δράςθσ με 

τίτλο «Επιχοριγθςθ ΝΡ Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ (ICSD) για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου : Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα» και 

Κωδ. ΟΡΣ 5021796 ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και 

Ζνταξθσ, ο Οδθγόσ Εφαρμογισ και Λειτουργίασ Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων, 

Ακινα, Νοζμβριοσ 2017, Οδθγόσ Εφαρμογισ μζτρων Ενθμζρωςθσ και Δθμοςιότθτασ 

Εκνικϊν Ρρογραμμάτων Ταμείου Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και Ταμείου 

Εςωτερικισ Αςφάλειασ.  

xviii Τθν με αρικμό πρωτ. 566/Φ38/29-03-2018 Συμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ τθσ Δομισ 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων Ιωάννινα, του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ. 

xix Τθν από 08-03-2019 Απόφαςθ του Δ.Σ του Διεκνζσ κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 

ενεργοφςφσ ωσ ανακζτουςασ αρχισ, με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 

 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Δευτζρα 01/04/2019, και 

ϊρα 15:00 μ.μ. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο 

Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) . 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL): www.icsd.gr. 

 

Ρερίλθψθ τθσ  παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο: Θ Ρροκιρυξθ 

(περίλθψθ τθσ παροφςασ) δθμοςιεφεται και ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία τοπικι 

εφθμερίδα. 

http://www.icsd.gr./




  

 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 

τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 

τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ 

δ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν προςταςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων των φιλοξενουμζνων ςτθ «Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα 

Ιωάννινα» του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», που ζρχονται ςε γνϊςθ τουσ 

ςτα πλαίςια λειτουργίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 





  

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

 
 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 1/2019 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ με τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ τθσ Ι, ΙΙ,ΙΙΙ, ΙV , V , VΙ  

2. το διαμορφωμζνο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ 

διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι 

αναλαμβάνουν με δαπάνθ και επιμζλειά τουσ τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν 

ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ 

αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ 

τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν 

Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει 

ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. Θ Διακιρυξθ και όλα τα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL): www.icsd.gr. 

 
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, 

οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ 

όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

http://www.icsd.gr./




  

 

 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 

οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν 

από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 

ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 

προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα . 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα 

αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 

από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 

1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 

διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 

αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά 

ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 





  

 

 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι 

να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ 

ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 

παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 

μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 

ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 

απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 

πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 

και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο 

ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 

καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 

εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ςυμβουλευκοφν τα υποδείγματα 

εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, που επιςυνάπτονται ωσ παραρτιματα ςτθν 

παροφςα Διακιρυξθ . 

Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

 
 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ 

αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 





  

 

 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 

ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 

προςφοράσ 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα 

μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Δεν απαιτείται  

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για 

ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

 2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν 

από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 

του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-

μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 

και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 

οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 





  

 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 

166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 

τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 

τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 





  

 

 

 2.2.3.2 Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων 

ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 

του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 

επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 

υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 

«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από 

δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 

ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 





  

 

 

 2.2.3.4 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισ: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί 

ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 

δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 

μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 

λειτουργίασ 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ, 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μζςα, 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 

οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 

παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 

των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.8.2 τθσ 

παροφςασ, 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 





  

 

 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 

αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 

ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα 

ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται 

ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ . 

2.2.3.5 Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 

πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 

περιπτϊςεισ. 

 2.2.3.6 Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 

προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν 

αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα 

ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 

οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 

αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό 

επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 

δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ 

που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ . 

2.2.3.7 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 

κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 

του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 





  

 

 

2.2.3.8 Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 

του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 

ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ 

Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει 

ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι 

εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο . 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ζχουν μζςο κφκλο εργαςιϊν 

(ςχετικό με τθν παροφςα προμικεια ) των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων 

(2015 , 2016,2017) ίςο ι μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ 

Ζργου. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα 

μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για 

όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από 

το 100% του προχπολογιςμοφ του Ζργου. 

Σε περίπτωςθ δε Ζνωςθσ εταιρειϊν/Κοινοπραξίασ θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ 

μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ-Κοινοπραξίασ. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 

οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 

α) να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τα αναγκαία μζςα και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 





  

 

 

ςφμβαςθσ, 

β) να διακζτουν κατάςταςθ με τουσ προμθκευτζσ τουσ, με τουσ οποίουσ ςυνεργάηονται, 

προκειμζνου να είναι εφικτι θ πιςτοποίθςθ τθσ καταλλθλόλθτασ των τροφίμων, από τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

γ) Να διακζτουν κατάλλθλα οχιματα (με ψυκτικό μθχανιςμό) για τθ μεταφορά των ειδϊν 

εφοδιαςμζνα με βεβαιϊςεισ καταλλθλότθτασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

1.Ριςτοποιθτικό ISO 22000:2005 ι ιςοδφναμο για τθν διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των 

τροφίμων, διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο 

φορζα, με το οποίο να πιςτοποιείται ότι θ ςυςκευαςία, θ αποκικευςθ και θ διακίνθςθ των 

τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι εφαρμόηει, διατθρεί και ανακεωρεί 

διαδικαςίεσ HACCP, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπωσ αυτι 

ιςχφει. Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δεν ςυςκευάηει ο ίδιοσ το υπό προμικεια 

είδοσ προςκομίηει το Ριςτοποιθτικό ISO 22000:2005 ι ιςοδφναμο για τθν διαχείριςθ τθσ 

αςφάλειασ των τροφίμων, διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι 

άλλο αντίςτοιχο φορζα, τθσ επιχείρθςθσ από τθν οποία προμθκεφεται τα διακινοφμενα 

είδθ, με το οποίο πιςτοποιείται ότι θ ςυςκευαςία των τροφίμων πραγματοποιείται με 

υγιεινό τρόπο και ότι εφαρμόηει, διατθρεί και ανακεωρεί διαδικαςίεσ HACCP, ςφμφωνα με 

τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπωσ αυτι ιςχφει. 

2. Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα 

Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο φορζα για τθν αποκικευςθ, διακίνθςθ και εμπορία 

των υπό προμικεια ειδϊν. 

3. Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο εν ιςχφ για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, που ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό για τουσ 

διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με 

εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι 

 

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 

χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 

επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 

αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 

ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα 

κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ 





  

 

 

ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ . 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων . 

 

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
  

2.2.8.1Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 

ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το 

άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ, το 

οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 

23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει 

μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ 

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το 

ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 

προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 

υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 

εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/




  

 

 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά 

τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Για το λόγο αυτό , ςφμφωνα με το άρκρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, τα δικαιολογθτικά 

του άρκρου 80 του ν. 4412/2016 που προςκομίηει ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να 

καταλαμβάνουν τον χρόνο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ τον χρόνο τθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν του Άρκρου 80 του ν. 4412/2016 κακϊσ και το χρόνο ςφναψθσ τθσ 

Σφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7 τθσ παροφςασ, οι φορείσ 

ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 

που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 

2.2.4- 2.2.5). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του 

οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον 

οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 . 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 

αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 

λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται 

δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό 

ςφςτθμα  αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ 

ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά 

και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ 

μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 

διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 





  

 

 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα 

πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά 

τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 

τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 

πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και επιπλζον υπογεγραμμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ςτθν 

περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα αφορά 

οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 

ειςφορζσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 

πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το 

αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό 

πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο 

Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί 

υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) 

δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 

εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ 

“Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι 

όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 

2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 

διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 

μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 

οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 

παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 

ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 





  

 

 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο 

λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο 

να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ και 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι 

δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 

4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν 

άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 

οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι 

οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. 

Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 

να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 

ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 

απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ 

ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο . 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ 

παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ των 

τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2015,2016,2017), ςε περίπτωςθ που 

υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι αντίγραφο του εντφπου Ε3 των τριϊν (3) 

προθγοφμενων ετϊν. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν: 





  

 

 

α) υπογεγραμμζνθ κατάςταςθ με τα μζςα και τον εξοπλιςμό, που διακζτει για τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ειδικότερα για τθν μεταφορά των ειδϊν τθσ προμικειασ ςτθ 

Δομι. Αν τα μζςα μεταφοράσ δεν είναι ιδιόκτθτα προςκομίηεται ζγγραφο από το οποίο 

προκφπτει ότι ζχει εξαςφαλίςει τθ μεταφορά των ειδϊν τθσ προμικειασ ςτθ Δομι. 

β) υπογεγραμμζνθ αναλυτικι κατάςταςθ με τουσ προμθκευτζσ, που ςυνεργάηεται, για τθν 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 

να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, 

το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 

οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Ειδικότερα πρζπει να προςκομιςτοφν τα κατϊκι κατά περίπτωςθ : 

Για τα Φυςικά Ρρόςωπα, κα υποβάλλουν έναρξθ επιτθδεύματοσ από τθν αντίςτοιχθ 

Δθμόςια Οικονομικι  Υπθρεςία ι βεβαίωςθ μεταβολισ εργαςιϊν φυςικοφ προςϊπου 

επιτθδευματία για τθν ςυγκεκριμένθ  δραςτθριότθτα. Αν, ωςτόςο, ο ςυμμετζχων δεν ζχει 

ςτθν κατοχι του κάποιο από  τα παραπάνω έγγραφα , μπορεί να προςκομίςει απλι 

εκτφπωςθ των ςτοιχείων που παράγει το TAXIS ςε ςχέςθ με τον χρόνο έναρξθσ των 

εργαςιϊν του. 

Οι Α .Ε. και Ε .Ρ.Ε εκπροςωπούνται από μέλοσ του Διοικθτικού τουσ Συμβουλίου θ́ άλλο 

νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 

1. Αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, όπωσ ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια 

Διοικθτικι Αρχι, μαηί με τα αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) ι τισ αντίςτοιχεσ 

δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό τόπο του  Γ.Ε.Μ.Θ (άρκρο 2 του Ν. 4250/2014) ςτα οποία 

ζχουν δθμοςιευτεί θ ςφςταςθ τθσ Εταιρείασ και οι τροποποιθ́ςεισ του καταςτατικοφ, κακϊσ 

και το Φ .Ε.Κ. ( τ. Α.Ε. και Ε .Ρ.Ε.) ι τισ αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.Μ.Θ (άρκρο 2 του Ν . 4250/2014) ςτο οποίο έχει δθμοςιευτεί θ ςυγκρότθςθ του 

Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου . Σε όςεσ περιπτώςεισ , δεν έχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 

δθμοςιότθτασ, αρκεί θ προςκόμιςθ ανακοίνωςθσ τθσ αρμόδιασ Διοικθτικισ Αρχισ για τθν 

καταχϊριςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων ςτον οικείο Μ.Α.Ε. 

2. Ρρακτικό του Δ .Σ. τθσ εταιρίασ με το οποίο εγκρίνεται θ ςυμμετοχθ́ τθσ ςτο 

διαγωνιςμό για τθν ανάλθψθ τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο 





  

 

 

άτομο ςτο οποίο παρζχεται θ εξουςιοδότθςθ (ςτθν περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ τα ςχετικά με το διαγωνιςμό ζγγραφα και μόνο εφόςον 

αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψιφιου αναδόχου ) να υπογράψει όλα τα 

απαιτοφμενα ζγγραφα ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ προςφοράσ και να τθν υποβάλλει 

θλεκτρονικά. Οι Ο .Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροςωποφνται από το διαχει ριςτι τουσ ι άλλο νόμιμα 

εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο το οποίο οφείλει  να υποβάλλει: α) Επικυρωμζνο αντίγραφο 

του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ και του 

τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ και β) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ. 

Κανζνασ δεν μπορεί να εκπροςωπεί, ςτθν ίδια δθμοπραςία, περιςςότερεσ από μία εταιρίεσ, 

οφτε να ςυμμετζχει χωριςτά για τον εαυτό του και να εκπροςωπεί άλλο φυςικό πρόςωπο , 

εταιρία, ςυνεταιριςμό ι ζνωςθ προμθκευτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτθ́ αποκλείονται όλεσ οι 

προςφορζσ, εκτόσ αν αποςφρει ο ενδιαφερόμενοσ όλεσ τισ προςφορζσ εκτόσ από μία , με 

τθν οποία κα ςυμμετέχει ςτο διαγωνιςμό . Επίςθσ, δεν μπορεί να ςυμμετέχει ςτο 

διαγωνιςμό για  λογαριαςμό του , υπάλλθλοσ εταιρίασ που ςυμμετζχει ς ’ αυτόν ι ειδικόσ 

ςφμβουλοσ αμειβόμενοσ από αυτι με μιςκό ι και με άλλο τρόπο αμοιβισ. 

Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν 

όλεσ τισ παραπάνω περιπτώςεισ , μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ διλωςθ του 

προμθκευτι που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου . Για 

τουσ προμθκευτέσ που  ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από τον νόμο ζνορκθ διλωςθ, αυτι 

μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ ψθφιακά. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 

προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 

οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 

κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν 

να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 

αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι 

των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ 

ςτον εν λόγω κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 

οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά 

τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ 

καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται 

από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό 





  

 

 

εγγραφισ τουσ. 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 

ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. Θ Ζνωςθ δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί́ ςε ιδιαίτερθ νομικί μορφί 

προκειμζνου να υποβάλει προςφορά,́ όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί́ θ ςφμβαςθ, 

πρζπει να περιβλθκεί́ από́ τθν αναγκαία νομικί μορφι.́ 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του 

τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων 

αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Β.9. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 

ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

Β.10. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ 

διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των 

φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

 

Η προμικεια κα ανατεκεί με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει τιμισ προκφπτουςα από το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ για 

το ςφνολο των ειδϊν τθσ διακιρυξθσ. 

Στθν προςφερόμενθ τιμι ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατιςεισ 

κακϊσ και το κόςτοσ μεταφοράσ και παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν Δομι. 

Θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ Δομι κα γίνεται με δαπάνεσ και μεταφορικά 

μζςα του Ρρομθκευτι, τμθματικά. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

 
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ τθσ 

Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ για κάκε ΕΙΔΟΣ 

και ςε κάκε Ομάδα. Ρροςφορά που υποβάλλεται για μζροσ τθσ προμικειασ απορρίπτεται 





  

 

 

ωσ απαράδεκτθ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν 

ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ 

πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

 

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν 

2.4.2.1 Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία  είτε (α) με 

κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν 

ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

(Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: 28θσ Οκτωβρίου Στοά Ορφζα 9, 1οσ όροφοσ, Ιωάννα ΤΚ. 45332). 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και 

ϊρα του διαγωνιςμοφ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του 

περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ 

ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε 

ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

2.4.2.2 Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 

 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο 

πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Ρροσ: το «Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» 

Ρροςφορά του ………….. για τθν προμικεια: «Ρρομικεια διαφόρων ειδϊν ςίτιςθσ» με 

ανακζτουςα αρχι το «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ». 

Αρικ. Διακιρυξθσ 1/2019 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν:01/04/2019 και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο 

διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 

του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο 

φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό 

τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι 





  

 

 

Ρροςφορά» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί 

χωρίσ να καταςτεί τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι 

Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 

Φακζλου. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει 

ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ 

προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα 

αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ 

κανονικζσ. 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, 

ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε 

από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κατανομισ αμοιβισ  μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 
  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 

του άρκρου 79 του ν. 4412/2016.  

β) Τθν Τεχνικι προςφορά – Ρίνακα ςυμμόρφωςθσ, που ςυντάςςεται ςφμφωνα με το 

ςχετικό υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα 

πρζπει να αποδεικνφουν με τθν προςφορά τουσ τθν πλιρωςθ όλων των κριτθρίων που 

τίκενται από τθν ανακζτουςα αρχι 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα με τθν οποία κα δεςμεφεται ότι θ 

παράδοςθ ςτθν υπόψθ δομι κα γίνεται ςε κακθμερινι βάςθ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 

για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 





  

 

 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 

προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ωσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςτο 

Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ . 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» /  
Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ για το ςφνολο 

των ειδϊν τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα ςχετικά υποδείγματα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

Η τιμι του κάκε είδουσ τθσ προμικειασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα , με δυο δεκαδικά 

ψθφία. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται . 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 

που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 

προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ 

τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται (κακαρι αξία χωρίσ 

ΦΡΑ) . 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 

διάςτθμα 150 θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α 

του ν. 4412/2016, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ 

άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ 

ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί 





  

 

 

πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 

Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παράτειναν τισ προςφορζσ 

τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται 

πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 

2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου 

οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. 

(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 

επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν 

ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,  

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 

προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ 

παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ 

ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν 

φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 

ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 





  

 

 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

 
 

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν 

ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να 

ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, 

ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων 

οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ 

τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ 

κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον 

φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο 

μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει 

μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί 

θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί 

κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ 

διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 

εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία 

και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του 

Ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 

διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 

περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

 

3.1.1 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό, ανά φφλλο. Θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 





  

 

 

αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν 

αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και 

τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το 

ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ 

θμερομθνία και ϊρα. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν 

αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 

αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ 

τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων 

προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα 

προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν   

αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των 

τεχνικϊν Ρροςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια 

ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», θ οποία κοινοποιείται με 

επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ  χωρεί ζνςταςθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι  απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 

τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 

κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 

κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 

γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του  Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων 

που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 





  

 

 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου –  
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 

προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα 

αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτθ παροφςα 

διακιρυξθ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 

παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί 

ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται 

προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε 

(5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι 

μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για 

δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 

που κατατζκθκαν. 

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει και θ κατακφρωςθ 

γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και 

μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 

προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι 

πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 





  

 

 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 

αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 

κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. Επιςθμαίνεται ότι, θ 

αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει 

τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 

ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: Ροςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ 

και ποςοςτό 20% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ 

ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ 

αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

 
 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 

προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 

4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 

τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 

χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 

πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 

μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, 

γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά. 





  

 

 

3.4 Ενςτάςεισ 

 
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 

είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε 

προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ 

τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι 

θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 

αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα 

(10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με 

θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ 

ανάκετουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν 

τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν 

διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 

αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 

ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 





  

 

 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 

επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει το περιεχόμενό τθσ 

είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VΙΙ τθσ Διακιρυξθσ 

και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 

εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 

του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 

τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 

του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 

ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 

παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 

παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με 

το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 





  

 

 

ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ ςχετικζσ διατάξεισ του εκνικοφ και 

ενωςιακοφ δικαίου για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των φυςικϊν 

προςϊπων. 

Ο Ανάδοχοσ εκτελεί τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, που 

περιλαμβάνονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, το οποίο αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ . 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 

ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ 

αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 

λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ 

τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ 

δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα 

αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 

απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 

χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 

ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 

υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω 

διαδικαςία. 

4.4.3 Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 

υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 

μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 

υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X




  

 

 

τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 

δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 

και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 

άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 

11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 . 

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 

να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 

132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 

ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 

αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 

του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 





  

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

 

 α) Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά (ανά μινα) ςε ποςοςτό 

100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν, που παραδίδονται κάκε φορά, μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι αυτϊν β) Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται εντόσ 30 θμερϊν 

από τθν ζκδοςθ και παράδοςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι των ςχετικϊν φορολογικϊν 

παραςτατικϊν πλθρωμισ (τιμολόγιο – δελτία αποςτολισ) και δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (φορολογικι και 

αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ) , κακϊσ και κάκε άλλου 

δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων του κάκε 

είδουσ τροφίμου που αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί 

ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων για κάκε είδοσ τροφίμου, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ αυτι. Εξάλλου, οι ποςότθτεσ των ειδϊν ςτον 

προχπολογιςμό δεν παφουν να αποτελοφν μια εκτίμθςθ (ο προχπολογιςμόσ είναι 

ενδεικτικόσ). Επομζνωσ, θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά τθν 

αντικατάςταςθ οριςμζνων ειδϊν, ανάλογα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και τισ ιδιαίτερεσ 

ςυνκικεσ, π.χ., αντί κεράςια πορτοκάλια ι άλλα φροφτα και λαχανικά εποχισ, κλπ, χωρίσ 

εννοείται υπζρβαςθ ςτον προχπολογιςμό του κάκε τμιματοσ. 

  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 

που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 

του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα είδθ τθσ προμικειασ 

ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και το ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ. 

 5.2.2 Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το είδοσ τθσ προμικειασ δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του 

φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 





  

 

 

παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Αν το είδοσ φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 

και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 

παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 

παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν 

τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί 

τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- 

παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των ειδϊν , με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε 

πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται 

ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 

των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 

παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του 

άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 

προςφυγι. 





  

 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 

6.1 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

 

Θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ Δομι, κα γίνεται με δαπάνεσ και μεταφορικά 

μζςα του Ρρομθκευτι κακθμερινά  ςτθν Δομι και ςτθν ποςότθτα που παραγγζλνει θ 

Δομι. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ εκάςτοτε 

ανάγκεσ τθσ, εντόσ δφο εργάςιμων (2) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του Αναδόχου με κάκε 

πρόςφορο μζςο. 

 

     6.2 Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

1. Ο Ρρομθκευτισ κα ζχει τθν ποιοτικι – ποςοτικι ευκφνθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν Δομι και ζχει τθν υποχρζωςθ να αντικακιςτά 

άμεςα και με δικά του ζξοδα κάκε ποςότθτα που δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ. 

2. Θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ Δομι κα γίνεται με δαπάνεσ και μεταφορικά 

μζςα του Ρρομθκευτι τμθματικά ςτθ Δομι και ςτθν ποςότθτα που παραγγζλνει θ Δομι . 

Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Ρρομθκευτι να τθροφνται όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα 

αςφαλείασ κατά τθν παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν προσ αποφυγι ατυχθμάτων. Θ 

διακίνθςθ και θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

3. Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να δθλϊςει αρικμό τθλεφϊνου ι/και φαξ ι /και διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όπου κα ςτζλνονται τα αιτιματα για τθν τμθματικι εκτζλεςθ 

τθσ προμικειασ , ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ. 

4. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των εκάςτοτε παραδιδόμενων ποςοτιτων των προσ 

προμικεια ειδϊν κα γίνεται από τριμελι επιτροπι τθσ Δομισ κατά τθν θμζρα και ϊρα 

παράδοςθσ. Στο αντικείμενο των εκάςτοτε τριμελϊν επιτροπϊν παραλαβισ 

ςυμπεριλαμβάνονται: 

 4.1 Ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον Ρρομθκευτι: 

Να παραδίδεται θ παραγγελκείςα ποςότθτα ςτο κτίριο τθσ Δομισ το αργότερο εντόσ δφο (2) 

εργάςιμων θμερϊν, φςτερα από τθν παραγγελία τθσ Δομισ. Θ παράδοςθ τθσ 

παραγγελκείςασ ποςότθτασ κα διενεργείται ςε εργάςιμθ θμζρα και ϊρα, ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Δομι. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ εφαρμόηονται οι 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

4.2. Σφνταξθ αντιςτοίχου πρακτικοφ παραλαβισ 

5. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 

οριςτικισ παραλαβισ τθσ προμικειασ . 





  

 

 

 

 6.3 Διάρκεια ςφμβαςθσ 

 6.3.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν κατά το νόμο επζλευςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30-06-2019, εκτόσ εάν θ ςυμβατικι αξία 

αναλωκεί νωρίτερα. Εάν θ ςυμβατικι αξία δεν αναλωκεί μζχρι 30-06-2019, το «Διεκνζσ 

κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» ζχει δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ για δφο (2) μινεσ 

ακόμα, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και με τουσ ίδιουσ 

όρουσ.  

6.3.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε 

επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 

και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

 

  

6.4 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

 

 6.4.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ 

ποςότθτασ των ειδϊν τθσ προμικειασ , με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 

άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 

ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

 6.4.2 Θ επιςτροφι των ειδϊν , που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 

των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 

παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του 

άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 

προςφυγι. 





  

 

 

 

6.4.3 Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν άνω 

προκεςμία δικαιοφται να προμθκευκεί τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα από τθν ελεφκερθ 

αγορά για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ, θ δε επιπλζον διαφορά τιμισ και κάκε άλλθ 

πρόςκετθ δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και αναηθτείται ςφμφωνα με το νόμο . 

 

 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμϊν 

 

Οι τιμζσ που αναγράφονται ςτθν προςφορά του Αναδόχου για κάκε είδοσ τθσ 

προμικειασ δεν υπόκεινται ςε καμία αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε 

λόγο και αιτία, ιςχφουν δε και δεςμεφουν τον Ανάδοχο μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ . 

 

 

 

 





  

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ  

 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 
Α. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΒΙΩΣΙΜΘ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘ»      Α.Μ.Κ.Ε. 2019 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΑΞΙΑ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΦΡΑ 
ΑΞΙΑ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΜΕ 

ΦΡΑ 

  ΕΙΔΗ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  

 1 Φαςόλια μζτρια  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 120 2,29 274,8 13% 35,72 310,52 

 2 Φακι ψιλι  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 120 2,15 258 13% 33,54 291,54 

 3 εβίκια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 120 3,89 466,8 13% 60,68 527,48 

 4 Φαςόλια γίγαντεσ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 80 5,25 420 13% 54,60 474,60 

 5 
Μακαρόνια 
Σπαγγζτι Νο 6 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 350 
1,45 507,5 13% 65,98 573,48 

 6 Μακαρόνι Κοφτό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 70 0,75 52,5 13% 6,83 59,33 

 7 
Μακαρόνι 
Κρικαράκι (μζτριο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 50 
0,75 37,5 13% 4,88 42,38 

 
8 

Μακαρόνι Τρυπθτό 
(για παςτίτςιο) Νο 
10 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 150 
0,75 112,5 13% 14,63 127,13 

 9 Μακαρόνι Ρζνεσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 150 0,75 112,5 13% 14,63 127,13 

 10 
Μακαρόνι Φιδζσ 
ψιλόσ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 50 
1,65 82,5 13% 10,73 93,23 

 11 
φηι κίτρινο (Α' 
ποιότθτασ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 300 
1,65 495 13% 64,35 559,35 

 12 
φηι λευκό (Α' 
ποιότθτασ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 100 
1,65 165 13% 21,45 186,45 

 13 Ρλιγοφρι 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 50 
3,3 165 24% 39,60 204,60 

 14 
Φρζςκο αγελαδινό 
γάλα 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 L ΚΙΛΟ 2000 
1,1 2200 13% 286,00 2486,00 

 15 
Αλεφρι (για όλεσ τισ 
χριςεισ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 350 
1,15 402,5 13% 52,33 454,83 

 
16 

Αλεφρι  φαρίνα - 
αλεφρι που 
φουςκϊνει μόνο 
του 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 60 

1,29 77,4 13% 10,06 87,46 

 17 Σιμιγδάλι ψιλό  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,29 25,8 13% 3,35 29,15 

 19 
Άνκοσ αραβοςίτου 
(βανίλια/ςοκολάτα) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40-60 
γρ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 
1,19 119 24% 28,56 147,56 

 20 
Ηάχαρθ 
Κρυςταλλικι 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 800 
1,05 840 24% 201,60 1041,60 

 21 Ηάχαρθ Άχνθ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 
γρ. 

ΚΙΛΟ 30 
1,05 31,5 24% 7,56 39,06 

 22 
Μαρμελάδεσ (όλεσ 
οι γεφςεισ)  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-600 
γρ. 

ΚΙΛΟ 70 
1,98 138,6 24% 33,26 171,86 

 





  

 

 

23 
Μπζικιν Ράουντερ 
(φακελάκι) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 γρ. ΚΙΛΟ 30 
0,65 19,5 24% 4,68 24,18 

 
24 Μαγειρικι Σόδα 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΓΥΑΛΙΝΘ 300-400 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
0,75 11,25 24% 2,70 13,95 

 25 Μαγιά (φακελάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 9γρ. ΚΙΛΟ 70 1,25 87,5 24% 21,00 108,50 

 26 
Ηελζ (όλεσ οι 
γεφςεισ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 100 γρ. 

ΚΙΛΟ 50 
1,59 79,5 24% 19,08 98,58 

 27 Ταχίνι 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 50 
14,83 741,5 24% 177,96 919,46 

 28 
Κουβερτοφρα (72% 
κακάο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125-200 
γρ. 

ΚΙΛΟ 30 
1,69 50,7 24% 12,17 62,87 

 29 Κακάο ςκόνθ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 γρ. ΚΙΛΟ 50 1,85 92,5 24% 22,20 114,70 

 30 
Τςάι μαφρο 
(φακελάκια) 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 10 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 
1,59 1590 24% 381,60 1971,60 

 31 Χαμομιλι 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 10 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
1,59 79,5 24% 19,08 98,58 

 32 Ελαιόλαδο ΔΟΧΕΙΟ 5 λίτρα ΛΙΤΑ 50 24,2 1210 13% 157,30 1367,30 

 33 Μουςτάρδα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 30 2,75 82,5 24% 19,80 102,30 

 34 Κζτςαπ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 40 2,59 103,6 24% 24,86 128,46 

 35 
Μανιτάρια 
κονςζρβα 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 
γρ. 

ΚΙΛΟ 20 
1,65 33 24% 7,92 40,92 

 36 
Αλάτι 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 150 
0,75 112,5 24% 27,00 139,50 

 37 Ελιζσ μαφρεσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-
1000 γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
6,5 650 24% 156,00 806,00 

 38 
Τοματοπολτόσ 
ςυμπυκνωμζνοσ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 350 
2,95 1032,5 24% 247,80 1280,30 

 40 
Μαγιονζηα (εκτόσ 
ψυγείου) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-500 
γρ. 

ΚΙΛΟ 30 
2,95 88,5 24% 21,24 109,74 

 41 
Χυμόσ Λεμόνι 
(Άρτυμα Λεμονιοφ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 λίτρα ΛΙΤΑ 100 
2 200 24% 48,00 248,00 

 42 Ξφδι  από κραςί ΦΙΑΛΘ 350 ml ΛΙΤΑ 120 0,65 78 24% 18,72 96,72 

 43 Θλιζλαιο ΔΟΧΕΙΟ 1 λίτρο ΛΙΤΑ 150 1,75 262,5 24% 63,00 325,50 

 44 
Κρουαςάν 
ςοκολάτα 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60-90 
γρ. 

ΚΙΛΟ 350 
0,55 192,5 24% 46,20 238,70 

 
45 

Μπιςκότα τφπου 
Petit-Beurre (πτι-
μπερ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-800 
γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
1,59 159 24% 38,16 197,16 

 
46 

Ρραλίνα 
φουντουκιοφ τφπου 
Merenda  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-12 
κιλά 

ΚΙΛΟ 25 
40 1000 24% 240,00 1240,00 

 47 
Δθμθτριακά  (τφπου 
corn flakes) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 200 
4,2 840 24% 201,60 1041,60 

 
48 

Δθμθτριακά με 
ςοκολάτα (τφπου 
corn flakes) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 200 
4,2 840 24% 201,60 1041,60 

 49 
Γαλοποφλα βραςτι 
(ςε φζτεσ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 170 
8,1 1377 13% 179,01 1556,01 

 50 Gouda ςε φζτεσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 250 
6,3 1575 13% 204,75 1779,75 

 51 
Gouda τριμμζνο 
ςυςκευαςμζνο 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 50 
7,9 395 13% 51,35 446,35 

 52 
Τυρί λευκό τφπου 
φζτασ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 250 
4,2 1050 13% 136,50 1186,50 

 53  Γιαοφρτι αγελάδοσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 350 
2,95 1032,5 13% 134,23 1166,73 

 54 
Βοφτυρο ελαφρφ 
(soft) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-500 
γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
1,95 195 24% 46,80 241,80 

 55 Μινερβίνθ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 γρ. ΚΙΛΟ 100 1,2 120 24% 28,80 148,80 

 





  

 

 

56 
Κάρυ 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 25 
1,49 37,25 24% 8,94 46,19 

 57 
Μποφκοβο καυτερό 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
1,19 17,85 24% 4,28 22,13 

 58 
Ριπζρι μαφρο 
(ςυςκευαςμενο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 20 
19,5 390 24% 93,60 483,60 

 59 ίγανθ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 25 
1,55 38,75 24% 9,30 48,05 

 60 
Ριπζρι τςίλι 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
11,5 172,5 24% 41,40 213,90 

 61 
Ράπρικα γλυκιά 
(ςυςκευαςμζνθ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
1,1 16,5 24% 3,96 20,46 

 62 
Γαρφφαλο τριμμζνο 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
1,59 23,85 24% 5,72 29,57 

 
63 

Γαρφφαλο 
ολόκλθρο 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
1,39 20,85 24% 5,00 25,85 

 
64 

Μοςχοκάρυδο 
τριμμζνο 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 10 
40,91 409,1 24% 98,18 507,28 

 65 
Μπαχάρι ολόκλθρο 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
1,25 18,75 24% 4,50 23,25 

 66 
Μπαχάρι τριμμζνο 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
14,8 222 24% 53,28 275,28 

 67 
Κφμινο 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
14,8 222 24% 53,28 275,28 

 68 Βανίλιεσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με 
φιαλίδια των 1,5 γρ. 

ΚΙΛΟ 40 
0,69 27,6 24% 6,62 34,22 

 
69 

Αναψυκτικό ,  
τφπου Coca – Cola 
(κανονικι) 

ΦΙΑΛΘ 1.5 L ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
1,15 57,5 24% 13,80 71,30 

 70 Φρυγανιζσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-550 
γρ. 

ΚΙΛΟ 60 
2,1 126 24% 30,24 156,24 

 71 Ψωμί για τοςτ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-
1000 γρ. 

ΚΙΛΟ 350 
2,95 1032,5 24% 247,80 1280,30 

 72 Τριμμζνθ φρυγανιά 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150-250 
γρ. 

ΚΙΛΟ 25 
1,69 42,25 24% 10,14 52,39 

 
73 

Αραβικι πίτα 
ςυςκευαςμζνθ 
(νωπι) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 
γρ. 

ΚΙΛΟ 3300 
1,85 6105 13% 793,65 6898,65 

 
74 

Ρίτα Ελλθνικι για 
ςουβλάκι 
(κατεψυγμζνθ)  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 600-900 
γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
1,69 169 13% 21,97 190,97 

 
75 

Αναψυκτικό 
πορτοκαλάδα 
τφπου Fanta 

ΦΙΑΛΘ 1.5 L ΤΕΜΑΧΙΟ 30 
1,15 34,5 24% 8,28 42,78 

 76 
Αναψυκτικό τφπου 
Sprite 

ΦΙΑΛΘ 1.5 L ΤΕΜΑΧΙΟ 30 
1,15 34,5 24% 8,28 42,78 

 77 Χυμόσ Ρορτοκάλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 L ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,15 57,5 24% 13,80 71,30 

 78 Αυγά (νωπά) ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5000 0,17 850 13% 110,50 960,50 

 79 Χυμόσ Ανάμεικτοσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 L ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,25 50 24% 12,00 62,00 

 80 Ροπ κόρν ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,69 25,35 24% 6,08 31,43 

 81 Ινδοκάρυδο 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
1,45 29 24% 6,96 35,96 

 82 Ριροφνια πλαςτικά 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
ΤΜΧ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 
3,69 553,5 24% 132,84 686,34 

 83 Κουτάλια πλαςτικά 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
ΤΜΧ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 
3,69 553,5 24% 132,84 686,34 

 84 Μαχαίρια πλαςτικά 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
ΤΜΧ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 
3,69 553,5 24% 132,84 686,34 

 85 Κουκουναρόψυχα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,69 50,7 24% 12,17 62,87 

 86 Μζλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 8,5 340 13% 44,20 384,20 

 





  

 

 

γρ. 

87 
Αρακάσ 
(κατεψυγμζνοσ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
2,19 219 13% 28,47 247,47 

 88 
Φαςολάκια 
(κατεψυγμζνα) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
2,19 219 13% 28,47 247,47 

 89 
Σπανάκι 
(κατεψυγμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
2,81 281 13% 36,53 317,53 

 
90 

Φφλλο ηφμθσ 
ςφολιάτασ – ψιλό 
φφλλο πίτςασ  
(κατεψυγμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 
γρ. 

ΚΙΛΟ 40 

2,19 87,6 24% 21,02 108,62 
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Φφλλο ηφμθσ 
κροφςτα  
(κατεψυγμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 
γρ. 

ΚΙΛΟ 40 
2,35 94 24% 22,56 116,56 

   ΣΥΝΟΛΟ         35547,4   6274,96 41822,31 

  ΕΙΔΗ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ   

1 Βόειο κρζασ α/ο νωπό 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 250 
9,6 2400 13% 312,00 2712,00   

2 Κιμάσ βόειοσ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 250 
9,6 2400 13% 312,00 2712,00   

3 Αρνάκι γάλακτοσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 60 
8,95 537 13% 69,81 606,81   

4 Κεμπάπ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΙΛΟ 150 6,45 967,5 13% 125,78 1093,28 

 5 
Μποφτι κοτόπουλο 
(νωπό) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 500 
2,85 1425 13% 185,25 1610,25 

 6 Σουβλάκι κοτόπουλο 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 500 
5,5 2750 13% 357,50 3107,50 

   ΣΥΝΟΛΟ         10479,5   1362,34 11841,84 

  ΕΙΔΗ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 

 1 Ρατάτεσ κομμζνεσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 
κιλϊν 

ΚΙΛΟ 75 
8,25 618,75 13% 80,44 699,19 

 2 Κρεμμφδια μεςαία ξερά 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 160 
1,21 193,6 13% 25,17 218,77 

 3 Μελιτηάνεσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 200 
3,73 746 13% 96,98 842,98 

 4 Κολοκυκάκια 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 150 
2,48 372 13% 48,36 420,36 

 5 Ριπεριζσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 100 
2,25 225 13% 29,25 254,25 

 6 Ντομάτεσ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 400 
2,04 816 13% 106,08 922,08 

 7 Καρότα 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 70 
1,05 73,5 13% 9,56 83,06 

 8 Ρράςα 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 50 
1,55 77,5 13% 10,08 87,58 

 9 Λάχανο λευκό 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 500 
0,65 325 13% 42,25 367,25 

 10 Λάχανο κόκκινο 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 70 
0,79 55,3 13% 7,19 62,49 

 11 Κουνουπίδι 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 70 
1,65 115,5 13% 15,02 130,52 

 12 Σζλινο 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 30 
2,74 82,2 13% 10,69 92,89 

 13 Καρποφηι 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 100 
0,55 55 13% 7,15 62,15 

 14 Μπανάνεσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 370 
1,49 551,3 13% 71,67 622,97 

 15 Ρεπόνι 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 150 
1,05 157,5 13% 20,48 177,98 

 16 Μιλα κόκκινα 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 370 
1,09 403,3 13% 52,43 455,73 

 





  

 

 

 

 

17 Μιλα starkin 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 250 
1,09 272,5 13% 35,43 307,93 

 18 Φράουλεσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 100 
3,95 395 13% 51,35 446,35 

 19 Ρορτοκάλια για χυμό 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 370 
0,65 240,5 13% 31,27 271,77 

 20 Λεμόνια 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 150 
1,05 157,5 13% 20,48 177,98 

 21 Σταφφλια (όλα τα είδθ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 100 
3,65 365 13% 47,45 412,45 

 22 Αχλάδια  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 350 
1,32 462 13% 60,06 522,06 

 23 Νεκταρίνια 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 300 
1,1 330 13% 42,90 372,90 

 24 οδάκινα 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 300 
1,1 330 13% 42,90 372,90 

 25 Μανταρίνια 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 150 
1 150 13% 19,50 169,50 

 26 Κεράςια 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 100 
4,95 495 13% 64,35 559,35 

 27 Κρεμμφδια φρζςκα 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
1,25 62,5 13% 8,13 70,63 

 28 Σκόρδα μεςαία 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 
0,48 72 13% 9,36 81,36 

 29 Αγγοφρια 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 700 
0,79 553 13% 71,89 624,89 

 30 Μαϊντανόσ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
0,6 30 13% 3,90 33,90 

 31 Άνικοσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
0,6 30 13% 3,90 33,90 

 32 Μαροφλι 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 
0,65 325 13% 42,25 367,25 

   ΣΥΝΟΛΟ         9137,45   1187,87 10325,32 

  ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ 

 1 
Βακαλάοσ 
(κατεψυγμζνοσ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
κιλοφ 

ΚΙΛΟ 250 
6,35 1587,5 13% 206,38 1793,88 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           





  

 

 

 
 
ΡΑΑΤΗΜΑ  ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ / Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
 

Α. Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 

1. Τα ηθτοφμενα είδθ τθσ προμικειασ κα πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ, να ςυνοδεφονται 

από εγγφθςθ άριςτθσ ποιότθτασ, νόμιμα και ευρζωσ κυκλοφοροφντα ςτθν αγορά ςφµφωνα 

µε τισ ςχετικζσ Αγορανοµικζσ και Υγειονοµικζσ διατάξεισ. 

2. Θ παρουςίαςθ των υποχρεωτικϊν ενδείξεων ςτθν επιςιµανςθ των προϊόντων, πρζπει 

να είναι ςφµφωνθ µε τθν Ενωςιακι και Εκνικι νοµοκεςία. 

3. Οι ςυςκευαςίεσ δεν κα πρζπει να είναι ανοιγµζνεσ ι φκαρµζνεσ ι ςχιςµζνεσ ι µε 

τρφπεσ και να µθν υπάρχουν διαρροζσ. 

4. Ο προµθκευτισ εγγυάται ότι τα τρόφιµα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ χωρίσ αλλοιϊςεισ, 

νοκείεσ, προςβολζσ από μικροοργανιςμοφσ, ζντομα ι ακάρεα, γαιϊδεισ προςμίξεισ, τοξικζσ 

ουςίεσ, ανεπικφμθτεσ οςμζσ, χρωματιςμοφσ και άλλα ανεπικφμθτα οργανολθπτικά 

χαρακτθριςτικά, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και τισ 

ςχετικζσ προδιαγραφζσ των επιςιμων κρατικϊν φορζων τροφίμων. 

5. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εφαρμόηει τουσ κανόνεσ ορκισ υγιεινισ πρακτικισ και 

να κεςπίηει, εφαρμόηει και διατθρεί πάγια διαδικαςία ι διαδικαςίεσ βάςει των αρχϊν 

HACCP ςε όλα τα ςτάδια τθσ αποκικευςθσ και διακίνθςθσ. 

6. Πλα τα προϊόντα πρζπει να είναι τυποποιθμζνα, ςφραγιςμζνα και ςε άριςτθ κατάςταςθ. 

Επί των ςυςκευαςιϊν να υπάρχουν οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ θ δε ςιμανςθ να είναι 

ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων. Ο χρόνοσ βιωςιμότθτασ των 

προςφερόμενων προϊόντων ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ να είναι τουλάχιςτον το 80% 

του ςυνολικοφ χρόνου ςυντιρθςθσ, τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ. Πλα τα προϊόντα κα πρζπει 

να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 

Συγκεκριμζνα: 

Πςα είδθ είναι ςυςκευαςμζνα/ τυποποιθμζνα κα ζχουν τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ 

(θμερομθνία παραγωγισ/λιξθσ). Τα ηυμαρικά και το ρφηι να είναι Α’ ποιότθτασ. 

7. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ: Τα αλλαντικά κακϊσ και οι πρϊτεσ φλεσ και ενδείξεισ τουσ να είναι ςφμφωνα 

με τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ. Οι προμθκεφουςεσ τον ανάδοχο 

μονάδεσ κα ζχουν κωδικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ (κωδικό αρικμό Ε.Ε.), ςφςτθμα 

HACCP ι κα τθροφν φακζλουσ αυτοελζγχων και κανόνεσ ορκισ πρακτικισ υγιεινισ. Στθ 

χριςθ αλλαντικϊν απαγορεφεται το χοιρινό. 

8. ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα οπωρολαχανικά κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ, τθσ εποχισ και κα 

πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε. Απαγορεφεται θ παραλαβι φροφτων ελαττωματικϊν. 

Για τα φροφτα που προςφζρονται ςε ςυςκευαςία με περιςςότερεσ από μια ςειρά κα πρζπει 

όλεσ οι ςειρζσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ. Οι ςυςκευαςίεσ των οπωρολαχανικϊν να είναι 





  

 

 

κακαρζσ και απαλλαγμζνεσ από ξζνεσ φλεσ με ευκφνθ του αναδόχου. Τα οπωρολαχανικά να 

είναι απαλλαγμζνα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μθν 

είναι μεταλλαγμζνα. 

9. ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ ΝΩΡΑ (τ. 65%): Τα κοτόπουλα κα πρζπει να ζχουν επαρκι κρζψθ, να 

ζχουν ςφαχτεί κανονικά και όχι λόγω αρρϊςτιασ ςε εγκεκριμζνα και νόμιμα λειτουργοφντα 

πτθνοςφαγεία. Θα πρζπει επίςθσ να ζχουν ανεπτυγμζνο μυϊκό ςφςτθμα με δζρμα λείο και 

μαλακό, ξιφοειδι απόφυςθ του ςτζρνου μαλακι και άκαμπτθ και να ζχουν διατραφεί με 

καλι τροφι. Δεν κα πρζπει να αναδίδουν κακοςμία, απαλλαγμζνα αλλοιϊςεων, κακϊςεων, 

εκδορϊν και γενικότερα κα πρζπει να φζρουν τθν ςφραγίδα του πτθνοςφαγείου και τθν 

θμερομθνία ςφαγισ και ανάλωςθσ και να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ 

του Κτθνιάτρου του πτθνοςφαγείου. Γενικά πρζπει να πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. Να φζρουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. Οι προμθκευτζσ να υποβάλλουν ςτθν τεχνικι προςφορά για τισ μονάδεσ 

επεξεργαςίασ και τεμαχιςμοφ κοτόπουλων τον κωδικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ 

(κωδικό αρικμό Ε.Ε.), και το ςφςτθμα HACCP 22000:2005.  

10. Κρζασ μόςχου: Νωπό εγχϊριο ςε μερίδεσ, από ποντίκι, ςπάλα ι ελιά, Α' ποιότθτασ 

απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ κ.λ.π. Να προζρχεται από ηϊα υγιι, νεαρά (θλικίασ 

8-12 μθνϊν) και να είναι αρίςτθσ κρεπτικισ κατάςταςθσ. Να ζχουν ςφαγεί ςε ελεγχόμενα 

από τθν Κτθνιατρικι Υπθρεςία Σφαγεία, να ζχουν υποςτεί τον κρεοςκοπικό ζλεγχο και να 

ζχουν ςφραγιςκεί με τισ προβλεπόμενεσ ςφραγίδεσ Κτθνιατρικοφ ελζγχου. Στο ςφάγιο να 

υπάρχει ςε κάκε τεταρτθμόριο του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτθνιατρικζσ 

υπθρεςίεσ όπου κα αναγράφονται: Α) Θμερομθνία ςφαγισ, β) Το ςφαγείο όπου 

ςφαγιάςτθκε το ηϊο, γ) Χϊρα γζννθςθσ: Ελλάδα, δ) Χϊρα εκτροφισ: Ελλάδα, ε) Χϊρα 

ςφαγισ: Ελλάδα. Ταξινόμθςθ ηϊου: Κατθγορία: Α. Διάπλαςθ: U ι R ι Ο Βακμόσ πάχυνςθσ: 1 

ι 2. 

11. Στα κρζατα δεν κα περιλαμβάνεται χοιρινό ςε καμία περίπτωςθ. 

12. Τα όςπρια να είναι Αϋ ποιότθτασ. Να είναι ςυςκευαςµζνα ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ. 

Να είναι φυςικά προϊόντα, υψθλισ ποιότθτασ, βραςτερότθτασ και γεφςθσ, φετινισ ςοδειάσ, 

ϊριµα, φυςιολογικοφ χρϊµατοσ, ςτιλπνά, µθ ςυρρικνωµζνα, και µε ομοιόμορφθ εµφάνιςθ, 

απαλλαγµζνα από ξζνα ςϊµατα, απεντοµωµζνα µε φυςικζσ οικολογικζσ ουςίεσ ακίνδυνεσ 

για τον άνκρωπο, µε ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θµεροµθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 

κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. Τα όςπρια δεν κα προζρχονται από µεταλλαγµζνα φυτά. Να 

υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ 

τροφίμων, ςφμφωνα µε τα οριηόµενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. Θ 

ςυςκευαςία να µθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

13. ΑΥΓΑ: Τα προμθκευόμενα αυγά να είναι Α’ Κατθγορίασ και να πλθροφν τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ και τισ διατάξεισ τθσ Ε.Ε. και να είναι άνω 

των 53γρ. (μζγεκοσ Μ). Θ προςφορά να ςυνοδεφεται επί ποινισ αποκλειςμοφ από το 

πιςτοποιθτικό HACCP 22000:2005 τθσ παραγωγοφ εταιρίασ. 





  

 

 

14. ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ: Τα προμθκευμζνα είδθ πρζπει να πλθροφν τισ 

εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4254/2014, (ΦΕΚ Α’ 85) Μζτρα 

ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 

και άλλεσ διατάξεισ, άρκρο πρϊτο, υποπαράγραφοσ ΣΤ.8.και να προζρχονται από νομίμωσ 

λειτουργοφντα εργοςτάςια. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτισ προδιαγραφζσ για τθν 

αποκικευςθ και τθν μεταφορά. Το παςτεριωμζνο γάλα πρζπει να ζχει υποβλθκεί ςε 

επεξεργαςία που περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ ςε υψθλι κερμοκραςία για μικρό χρονικό 

διάςτθμα (τουλάχιςτον 71,7ο C για 15’’ ι ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ) ι ςε διαδικαςία 

παςτερίωςθσ που χρθςιμοποίει διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρόνου και κερμοκραςίασ για 

τθν επίτευξθ ιςοδυνάμου αποτελζςματοσ. Το παςτεριωμζνο γάλα πρζπει να παρουςιάηει 

αρνθτικι αντίδραςθ ςτθν δοκιμαςία φωςφατάςθσ και κετικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία 

υπεροξειδάςθσ. Ωςτόςο, επιτρζπεται θ παραγωγι παςτεριωμζνου γάλακτοσ με αρνθτικι 

αντίδραςθ ςτθν δοκιμαςία υπεροξειδάςθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ετικζτα του γάλακτοσ 

φζρει ζνδειξθ όπωσ υψθλισ παςτερίωςθσ. Αμζςωσ μετά από τθν παςτερίωςθ να ψφχεται το 

ςυντομότερο δυνατόν ςε κερμοκραςία που δεν υπερβαίνει τουσ 6ο ςτθν οποία και 

ςυντθρείται, αποκθκεφεται και διανζμεται, θ δε διάρκεια τθσ ςυντιρθςισ του κακορίηεται 

με ευκφνθ του παραςκευαςτι και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 5 θμζρεσ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ θμερομθνίασ παςτερίωςθσ. Στθν ςυςκευαςία πρζπει 

απαραιτιτωσ να γράφεται ζντυπθ θ θμερομθνία τθσ παςτεριϊςεωσ. Το παςτεριωμζνο γάλα 

μπορεί να είναι περιεκτικότθτασ 0% ι 1,5% ι 3,5% ςε λιπαρά κατά τθν κρίςθ μασ. Τα κουτιά 

πρζπει να παραδίδονται ςτθ Δομι ςε κιβϊτια με εςωτερικά χωρίςματα και να ζχουν 

χειρολαβζσ ϊςτε να προςτατεφεται ςτισ μετακινιςεισ. Οι ςυςκευαςίεσ (κιβϊτια) πρζπει να 

επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι. Θ μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνθτα – ψυγεία 

αυτοδφναμου ψφξεωσ και να φζρουν τθν ςχετικι άδεια τθσ κατά τόπου κτθνιατρικισ 

υπθρεςίασ. 

15. ΓΙΑΟΥΤΙ ΜΕ ΛΙΡΑΑ, 2% ΚΑΙ 4% ΑΕΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ: Να ζχει περιεκτικότθτα ςε 

λίποσ 2% ΚΑΙ 4% ςε ςυςκευαςία 200 γραμμάριων. Το προμθκευόμενο γιαοφρτι να πλθροί τισ 

εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ και να παραςκευάηεται ςε εργαςτιρια 

γιαουρτιοφ εγκεκριμζνα ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 56/95. Να ζχουν κωδικό αρικμό κτθνιατρικισ 

ζγκριςθσ και HACCP ι να διατθροφν φακζλουσ αυτοελζγχου και κανόνεσ ορκισ πρακτικισ 

υγιεινισ. 

16. ΕΙΔΘ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ: Τα είδθ γαλακτοκομίασ (τυρί προδιαγραφζσ Ρ.Ο.Ρ., καςζρι 

προδιαγραφζσ Ρ.Ο.Ρ., κεφαλοτφρι προδιαγραφζσ Ρ.Ο.Ρ.) κα πρζπει να ζχουν υποςτεί 

πλιρθ και επιτυχι ωρίμανςθ, να είναι απαλλαγμζνα από αντικανονικζσ οςμζσ και να μθν 

παρουςιάηουν    αλλοιϊςεισ    υφισ    και   χρϊματοσ.    Ρροκειμζνου   για    φζτα τα   

τρίμματα αποκλείονται. Τα ςκλθρά και θμίςκλθρα τυριά να είναι Α’ ποιότθτασ ι επϊνυμα για τα 

ζχοντα διεκνείσ ι εκνικζσ προδιαγραφζσ, και ςτθν προςφορά να δθλϊνεται θ προζλευςι τουσ, θ 

οποία κα προζρχεται από μονάδα με κωδικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ του κράτουσ 

προζλευςθσ και εφαρμόηει ςφςτθμα HACCP. Γενικά τα είδθ γαλακτοκομίασ να πλθροφν τισ εκάςτοτε 





  

 

 

περί τροφίμων ιςχφουςεσ γενικζσ και ειδικζσ διατάξεισ. 

17. ΜΑΜΕΛΑΔΑ – ΜΕΛΙ: Θ προμθκευόμενθ μαρμελάδα κα είναι παραςκευαςμζνθ με 

φροφτα 40% και άνω, με γεφςθ και οςμι χαρακτθριςτικι του χρθςιμοποιθκζντοσ είδουσ και 

ςε ςυςκευαςία των 20 γρ. ηελζ. 

18. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΡΑΘΕΝΟ: Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίδεται ςτα ζλαια και παράγωγά τουσ που 

κα χρθςιµοποιοφνται για τθν Ραραςκευι των γευμάτων των φιλοξενοφμενων. Ειδικότερα 

κα πρζπει να είναι ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 124 τθσ αρ. 15523/31-08-2006 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β’/31-08-2006). Συγκεκριµζνα: Ρρόκειται αποκλειςτικά για: Ελαιόλαδο 

εξαιρετικό παρκζνο, δθλαδι ελαιόλαδο ανωτζρασ κατθγορίασ που παράγεται απευκείασ 

από ελιζσ και µόνο µε µθ µθχανικζσ µεκόδουσ, ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ελαιόλαδο 

παρκζνο, δθλαδι ελαιόλαδο ανωτζρασ κατθγορίασ που παράγεται απευκείασ από ελιζσ και µόνο µε 

µθ µθχανικζσ µεκόδουσ, ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ελαιόλαδο που αποτελείται από 

εξευγενιςµζνα ελαιόλαδα και παρκζνα ελαιόλαδα, ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

19. ΜΡΑΧΑΙΚΑ: Τα μπαχαρικά να είναι αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθµζνα ςε κατάλλθλθ 

ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθµζνθ 

θµεροµθνία. 

20. ΧΥΜΟΙ ΦΟΥΤΩΝ: Χυµόσ φροφτων αρίςτθσ ποιότθτοσ, 100 % φυςικόσ χωρίσ 

ςυντθρθτικά. Από ςυµπυκνωµζνο χυµό περιεκτικότθτασ ςε φροφτο 50% τουλάχιςτον, µε τθν 

προςκικθ νεροφ και ηάχαρθσ. Συςκευαςµζνοσ ςε κατάλλθλθ ςφραγιςµζνθ ερµθτικά 

κλειςτι χάρτινθ ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ εγγυθµζνθ 

θµεροµθνία λιξθσ, θ οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερθ των 6 µθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

21. Ηυμαρικά: Μακαρόνια ςπαγγζτι Νο6, μακαρόνι κοφτό, κρικαράκι μζτριο, τρυπθτό για 

παςτίτςιο Νο10, βίδεσ, πζνεσ, φιδζσ ψιλόσ. Τα ηυμαρικά κα είναι παραςκευαςμζνα από 

ςιμιγδάλι πλοφςιο ςε γλουτζνθ ι άλευρο ολικισ άλεςθσ μακαρονοποιΐασ από ςκλθρό ςίτο 

και νερό χωρίσ ηφμθ, ξθραινόμενα εντόσ ειδικϊν καλάμων με ελαφρά κζρμανςθ ι ςτον 

αζρα χωρίσ ψιςιμο, να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 115 του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Τα παραπάνω 

είδθ κα είναι ςε ςυςκευαςία των 500γρ. 

22. φηι: φηι κίτρινο, λευκό. Το προϊόν να είναι Α’ ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 101 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ 

και Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  

23. Ρλιγοφρι: Ρροϊόν του πυρινα του ςιταριοφ, κερμικά επεξεργαςμζνο που ζχει υποςτεί 

ξιρανςθ και κρυμματιςμό. Να είναι Α’ ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν, κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θ 

ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ των 1000γρ. και να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία 

παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ 

του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει 

ςχίςματα ι ελαττϊματα. Μακροχρόνια θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 





  

 

 

24. Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ): Ωσ «άλευρο ςίτου» ι απλϊσ «άλευρο» νοείται 

αποκλειςτικά και μόνο το προϊόν τθσ άλεςθσ υγιοφσ ςίτου βιομθχανικά κακαριςμζνου από 

κάκε ανόργανθ ι οργανικι ουςία. Το προϊόν να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα 

άρκρα 104, 105, 106, 107 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 

Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία χάρτινθ του 1kg. 

25. Αλεφρι τφπου φαρίνα (αλεφρι που φουςκϊνει μόνο του): Το προϊόν να πλθροί τουσ 

όρουσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 104, 105, 106, 107 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και 

τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία χάρτινθ 

των 500γρ. 

26. Σιμιγδάλι (ψιλό και χονδρό): Θα διατίκενται ςε ςυςκευαςία των 500γρ. Να πλθροφν 

τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 

Διατάξεισ. 

27. Άνκοσ αραβοςίτου (βανίλια/ςοκολάταα): Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία φακελάκι 

αεροςτεγζσ βάρουσ από 40γρ. ζωσ 60γρ. Θ ςυνολικι ςυςκευαςία μπορεί να περιζχει 

περιςςότερα φακελάκια και το πλικοσ τουσ πρζπει να περιγράφεται ςτισ παρατθριςεισ τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ. Να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

28. Ηάχαρθ (Κρυςταλλικι και Άχνθ): Να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 63 

του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία από 400γρ. ζωσ 500γρ. (άχνθ) και 1kg (κρυςταλλικι). 

29. Μπζικιν Ράουντερ (φακελάκι): Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία των 60γρ. Θ ςυνολικι 

ςυςκευαςία μπορεί να περιζχει περιςςότερα φακελάκια και το πλικοσ τουσ πρζπει να 

περιγράφεται ςτισ παρατθριςεισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ. Να πλθροί τουσ όρουσ του 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

30. Μαγειρικι Σόδα: Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία γυάλινθ από 300γρ. ζωσ και 400γρ. 

Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 

Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  

31. Μαγιά: Θα διατίκενται ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία (φακελάκι) των 9γρ., όπου κα 

αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. Να πλθροί τουσ όρουσ του 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

32. Ηελζ (όλεσ οι γεφςεισ): Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία φακελάκι των 100γρ. Θ 

ςυνολικι ςυςκευαςία μπορεί να περιζχει περιςςότερα φακελάκια και το πλικοσ τουσ 

πρζπει να περιγράφεται ςτισ παρατθριςεισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ. Να πλθροί τουσ 

όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 

Διατάξεισ. 

33. Ταχίνι: Λιπαρι πάςτα από ψθμζνο, τριμμζνο, ξεφλουδιςμζνο ςουςάμι. Σε ςυςκευαςία 

από 500γρ. ζωσ και 1000γρ. Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

34.  Κουβερτοφρα (72% κακάο): Ρλάκα μαφρθσ ςοκολάτασ. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία 





  

 

 

από 125γρ. ζωσ και 200γρ. Να πλθροί τουσ όρουσ του Άρκρου 57 του Κϊδικα Τροφίμων και 

Ροτϊν. 

35. Κακάο ςκόνθ: Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία των 125γρ. Να πλθροί τουσ όρουσ του 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

36. Τςάι Μαφρο: Θα είναι Α’ ποιότθτασ και κα πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο 

άρκρο 148 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 

Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε φακελάκια βάρουσ από 1γρ. ζωσ 2γρ. ςυςκευαςμζνα μζςα ςε 

κουτί που κα περιζχει 10 φακελάκια. Το βάροσ και το πλικοσ πρζπει να αναγράφονται ςτισ 

παρατθριςεισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ Επίςθσ, να ςθμειωκεί πωσ ωσ τεμάχιο ορίηεται 

ολόκλθρο το πακζτο που περιζχει τα 10 φακελάκια τςαγιοφ και όχι μεμονωμζνο ζνα 

φακελάκι του 1γρ. ι 2γρ. 

37. Μουςτάρδα: Απαλι γεφςθ, ςε κατάλλθλθ για τρόφιμα ςυςκευαςία 500γρ., όπου κα 

αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον 

δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του. Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  

38. Κζτςαπ: Σε κατάλλθλθ για τρόφιμα ςυςκευαςία 500γρ., όπου κα αναγράφεται 

ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ 

από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του, κακϊσ και θ χϊρα προζλευςθσ. Να πλθροί τουσ όρουσ 

του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

39. Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προζρχεται είτε από εξάτμιςθ του καλαςςινοφ νεροφ 

ςτισ αλυκζσ ι από επεξεργαςία του ορυκτοφ άλατοσ των αλατωρυχείων. Θα πρζπει να ζχει 

λευκό χρϊμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίηει ελαφριά μόνο κολερότθτα και να 

πλθροί τουσ όρουσ του άρκρου 38 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ 

Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε πλαςτικι ςυςκευαςία των 1.000γρ.  

40. Ελιζσ (Ρράςινεσ και Μαφρεσ, τφπου Καλαμϊν): Ολόκλθρεσ ελιζσ με αμυγδαλοειδζσ 

ςχιμα, με πράςινο και πορφυρό-μαφρο χρϊμα αντίςτοιχα, ςκλθρι υφι, να μθν ζχουν 

χτυπιματα και αλλοιϊςεισ, διατθρθμζνεσ ςε ελαιόλαδο και άλμθ με φυςικά ςυςτατικά. 

Συςκευαςία 1.000γρ. 

41. Τοματοπολτόσ: Είναι το προϊόν που παραςκευάηεται με ςυμπφκνωςθ ςε ποςοςτό 28-

30% του ςαρκϊδουσ χυμοφ των νωπϊν καρπϊν τθσ τομάτασ, με αποβολι μζρουσ του νεροφ 

αυτϊν και πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 124 του Κϊδικα Τροφίμων και 

Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε 

ςυςκευαςία μεταλλικι ι χάρτινθ 1000γρ.  

42. Μαγιονζηα (εκτόσ ψυγείου): Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν 

και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ διατάξεισ. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία από 

350 ζωσ και 500γρ.  

43. Χυμόσ Λεμόνι (Άρτυμα Λεμονιοφ): Θα είναι Αϋ ποιότθτασ και κα πλθροί τουσ όρουσ του 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα 

διατίκεται ςε φιάλεσ πλαςτικζσ από 4 λίτρων.  





  

 

 

44. Ξίδι: Να προζρχεται μόνο από οξικι ηφμωςθ του κραςιοφ από χλωρά ςταφφλια ι από 

ξερι ςταφίδα και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 39 του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θ 

ςυςκευαςία να φζρει ςτα ελλθνικά ενδείξεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 10 και 11 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν περί επιςιμανςθσ. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία των 350ml 

ςε πλαςτικι φιάλθ.  

45. Θλιζλαιο: Θα πρζπει να εμφανίηει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 

73 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν: να μθν ζχει οξφτθτα ςε ελαϊκό οξφ μεγαλφτερθ από 0,3 

και υγραςία και πτθτικζσ ουςίεσ ςτουσ 105οC άνω από 0,05%.,το ποςοςτό υπολείμματοσ ςε 

πετρελαϊκό αικζρα να μθν είναι μεγαλφτερο από 0,05 άνυδρου ςπορζλαιου, θ 

περιεκτικότθτα ςε ςάπωνεσ να μθν είναι ανϊτερθ του 0,015% και να δίνει αντίδραςθ 

ςπορζλαιου. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία του ενόσ (1) λίτρου, κατάλλθλθ για τρόφιμα. 

46. Κρουαςάν ςοκολάτα: Συςκευαςία βάρουσ από 60 ζωσ και 90γρ., επιμζρουσ γζμιςθ 

κατά 40% τουλάχιςτον ςε γζμιςθ πραλίνασ φουντουκιοφ ι ςοκολάτασ (κακάο, ηάχαρθ, 

πολτό φουντουκιοφ φυτικά ζλαια, γάλα πλιρεσ, ορό γάλακτοσ λεκικίνθ, άμυλο και 

βανιλίνθ) και ςφολιάτασ κατά 60% ι λιγότερο ςε περίπτωςθ αυξιςεωσ του ποςοςτοφ 

πραλίνασ ι ςοκολάτασ. Το βάροσ αναφζρεται ςε προϊόν που ζχει υποςτεί κλιβανιςμό και 

που κατά τθν ηφγιςθ του βρίςκεται ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. Τα ςυςτατικά 

περιλαμβάνουν άλευρο ειδικοφ τφπου, φυτικά λίπθ, ηάχαρθ, βοφτυρο γάλακτοσ, αυγά 

πλιρθ, διογκωτικά υλικά, αρτφματα - λοιπά κλπ. και υγραςία. Θα «Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, 

Ρροςταςία» Ευρωπαϊκι Ζνωςθ «Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» Ταμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ μποροφν να περιζχουν 

και άλλα ςυςτατικά προσ βελτίωςθ τουσ, αρκεί να εναρμονίηεται πλιρωσ με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 114 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. Επί τθσ ςυςκευαςίασ όλων (ατομικι ι 

ομαδικι) κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ, κακϊσ και θ θμερομθνία 

παραςκευισ (άρκρο 11 ΚΤΡ). Εφ’ όςον κρίνεται αναγκαίο κα διενεργείται εργαςτθριακόσ 

ζλεγχοσ ςε κάκε περίπτωςθ αμφιβολίασ. Τα προμθκευόμενα είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ, τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων. 

47. Μπιςκότα γεμιςτά ςοκολάτασ: Μπιςκότα γεµιςτά µε ςοκολάτα ςε ςυςκευαςία από 250 

ζωσ και 400 γρ. Επί τθσ ςυςκευαςίασ όλων (ατομικι ι ομαδικι) κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ 

θμερομθνία λιξθσ κακϊσ και θ θμερομθνία παραςκευισ (άρκρο 11 ΚΤΡ). Εφ’ όςον κρίνεται 

αναγκαίο κα διενεργείται εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςε κάκε περίπτωςθ αμφιβολίασ. Τα 

προμθκευόμενα είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ 

διατάξεισ, τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων. Θ διάκεςθ κα γίνεται με ευκφνθ του 

προμθκευτι και θ μεταφορά με κακαρά και απολυμαςμζνα μζςα ςφμφωνα τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν.  

48. Μπιςκότα τφπου Petit-Beurre (πτι-μπερ): Μπιςκότα ςε ειδικι για τθν φφλαξι τουσ 

ςυςκευαςία από 200γρ. ζωσ 800γρ., ςτθν οποία κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία 

λιξθσ. Θα παραςκευάηονται και κα ςυςκευάηονται ςτθν Ελλάδα. Τα προμθκευόμενα είδθ 





  

 

 

κα είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ, τουσ όρουσ 

του Κϊδικα Τροφίμων.  

49. Ρραλίνα φουντουκιοφ τφπου Merenda: Ρραλίνα φουντουκιοφ με κακάο και γάλα ςε 

ςυςκευαςία πλαςτικι των 10 ι 12 κιλϊν, να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και 

Ροτϊν και τισ Ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

50. Δθμθτριακά τφπου corn flakes (κόρν φλζικσ) (Απλά και Με ςοκολάτα): Είναι το προϊόν 

με βάςθ τα ςιτθρά, προοριηόμενο για πρωινό, ςκζτα ι με ςοκολάτα. Να πλθροί τουσ όρουσ 

που αναφζρονται ςτο άρκρο 103 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ 

Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ. 

51. Γαλοποφλα βραςτι (ςε φζτεσ): Είναι προϊόν με βάςθ το κρζασ γαλοποφλασ – προϊόν 

αλλαντοποιΐασ και κερμικισ επεξεργαςίασ. Θ μεταποιθτικι διαδικαςία (επεξεργαςία) 

εξυγίανςθσ επιτυγχάνεται με τθ κερμικι τουσ επεξεργαςία. Θ κζρμανςθ τουσ ζχει επίςθσ ωσ 

αποτζλεςμα τθν μετουςίωςθ των πρωτεϊνϊν του κρζατοσ, με ςυνζπεια τθ ςτακεροποίθςθ 

τθσ δομισ τουσ και τθν ικανότθτά των προϊόντων τθσ κατθγορίασ αυτισ να κόβονται ςε 

φζτεσ. Θ κερμικι επεξεργαςία μπορεί να είναι υγρι, ξθρι ι και ςυνδυαςμόσ αυτϊν των 

δφο ι/και να ςυνδυάηεται και με άλλεσ επεξεργαςίεσ. Το προϊόν να πλθροί τουσ όρουσ που 

αναγράφονται ςτο άρκρο 91 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ 

και Υγειονομικζσ διατάξεισ.  

52. Τυροκομικά προϊόντα (Gouda ςε φζτεσ, Gouda τριμμζνο και Τυρί «λευκό τφπου 

φζτασ»): Πλα τα τυριά να είναι Αϋ ποιότθτασ. Να ζχουν τθν πλιρθ και επιτυχθμζνθ 

ωρίμανςθ, απαλλαγμζνα αντικανονικϊν οςμϊν και γεφςεων με τθ χαρακτθριςτικι γεφςθ 

ενόσ εκάςτου, να μθν παρουςιάηουν αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ, να είναι πρϊτθσ 

ποιότθτασ (τα τρίμματα αποκλείονται). Τα τυριά πρζπει να πλθροφν τισ μικροβιολογικζσ 

προδιαγραφζσ, όπωσ ορίηονται ςτα Ρ.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χθμικόσ, κακϊσ και ο 

εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ των μικροβιολογικϊν προδιαγραφϊν κα είναι δεςμευτικόσ. Θ 

μεταφορά των τυριϊν κα γίνεται με αυτοκίνθτα – ψυγεία τα οποία κα φζρουν καταγραφικά 

κερμόμετρα. Τα αυτοκίνθτα ψυγεία κα είναι κακαρά και απολυμαςμζνα. 

53.  Λιπαρζσ φλεσ για επάλειψθ (Βοφτυρο ελαφρφ, Μινερβίνθ,): Να πλθροφν τουσ όρουσ 

του άρκρου 78 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων Κοινισ Χριςθσ και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκενται υπό ψφξθ και δεν πρζπει 

να περιζχουν ςυντθρθτικά και θ περιεκτικότθτα τθσ ςε trans λιπαρά δεν πρζπει να 

υπερβαίνει το 2% των ολικϊν λιπιδίων. Το Βοφτυρο Ελαφρφ (soft) κα διατίκεται ςε κεςζ 

ςυςκευαςίασ από 250 ζωσ και 500γρ. Το Βοφτυρο κα διατίκεται ςε ςυςκευαςία πακζτου 

(πλάκα) από 250 ζωσ και 350γρ. 

54. Κατεψυγμζνα λαχανικά (Αρακάσ, Φαςολάκια, Μπάμιεσ, Ανάμεικτα λαχανικά, Σπανάκι, 

Καλαμπόκι): Τα προσ προμικεια κατεψυγμζνα λαχανικά κα είναι κακαριςμζνα, κατά 

προτίμθςθ εγχϊριασ παραγωγισ ι προζλευςθσ Ε.Ε., Αϋ ποιότθτασ, ςυςκευαςμζνα, όπου κα 

αναγράφεται θ θμερομθνία καταψφξεωσ και λιξεωσ, κα ζχουν το ηωθρό φυςιολογικό τουσ 

χρϊμα και κα πλθροφν τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ των κείμενων διατάξεων περί 





  

 

 

εμπορίασ κατεψυγμζνων λαχανικϊν αποκλειόμενθσ απολφτωσ τθσ προμικειασ 

κατεψυγμζνων λαχανικϊν κατϊτερθσ ποιότθτασ τθσ πρϊτθσ. Σε ότι αφορά τθ ςυςκευαςία 

κα παραδίδονται ςε ςυςκευαςία του 1kg. H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων κα γίνεται 

με κακαρά, απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα – ψυγεία τα οποία κα φζρουν καταγραφικά 

κερμόμετρα.  

55. Αραβικι πίτα ςυςκευαςμζνθ (νωπι): Θ πρϊτθ φλθ κα είναι καλισ ποιότθτασ. Θ 

προμθκευόμενθ πίτα να πλθροί τισ διατάξεισ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Το αρτοςκεφαςμα πρζπει να περιζχει 

αλεφρι αρίςτθσ ποιότθτασ, να είναι απαλλαγμζνο ι με περιοριςμζνα ςτο ελάχιςτο 

κορεςμζνα λιπαρά οξζα και πλιρωσ απαλλαγμζνα από trans, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε 

ηάχαρθ και αλάτι, απαλλαγμζνα ςυντθρθτικϊν και μυκοτοξινϊν (ςε όλα τα προϊόντα κάτω 

από το όριο ανίχνευςθσ ανεξαρτιτωσ του ορίου τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ) και με 

επιτρεπόμενα διογκωτικά. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τρόφιμα, βάρουσ 

από 450 ζωσ και 550γρ. και κα περιζχει από ζξι (6) ζωσ οκτϊ (8) τεμάχια πίτεσ. 

56. Ψάρια κατεψυγμζνα (Βακαλάοσ): Τα κατεψυγμζνα ψάρια κα είναι Αϋ ποιότθτασ, 

κατεψυγμζνα κατά μονάδα (IQF) να είναι ςυςκευαςμζνα ςε Α και Β ςυςκευαςία (Α 

ςυςκευαςία πλαςτικό φφλλο και Β χαρτοκιβϊτιο) με τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ ςτα ελλθνικά 

(θμερομθνία Κατάψυξθσ, θμερομθνία Λιξθσ, χϊρα προζλευςθσ, αρικμόσ Ζγκριςθσ 

εργαςτθρίου ςε περίπτωςθ τεμαχιςμοφ και επεξεργαςίασ). Τα προϊόντα κατά τθν 

παράδοςθ να βρίςκονται ςε κατάςταςθ κατάψυξθσ. Τα ψάρια κα είναι τυποποιθμζνα κατά 

ίδια μεγζκθ και το βάροσ του κάκε ψαριοφ κα είναι ανάλογο με τισ απαιτιςεισ του 

ιδρφματοσ. Τα χορθγοφμενα είδθ κατεψυγμζνα ψάρια κα ζχουν ποςοςτό επί πάγου 

ςφμφωνα με το ςχετικό Ρροεδρικό Διάταγμα. Θα μεταφζρονται με αυτοκίνθτα – ψυγεία τα 

οποία κα φζρουν καταγραφικά κερμόμετρα, κα είναι κακαρά και απολυμαςμζνα και τα 

προϊόντα κα είναι πρόςφατθσ κατάψυξθσ όταν κα παραδίδονται.  

57. Πλα τα προϊόντα κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τον 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 

 

 

 

 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

1. Θ διακίνθςθ και θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ Διατάξεισ και ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να τθρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των ειδϊν διατροφισ τθσ προμικειασ , τόςο κατά τθν διακίνθςθ 

όςο και κατά τθν παράδοςι τουσ . 

2. Ο Ρρομθκευτισ κα ζχει τθν ποιοτικι – ποςοτικι ευκφνθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν  Δομι και ζχει τθν υποχρζωςθ να αντικακιςτά 





  

 

 

άμεςα και με δικά του ζξοδα κάκε ποςότθτα που δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ. Θ 

παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ εκάςτοτε 

ανάγκεσ τθσ Δομισ  εντόσ δφο εργάςιμων (2) θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του με κάκε 

νόμιμο μζςο. 

3. Θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ  Δομι κα γίνεται με δαπάνεσ και 

μεταφορικά μζςα του Ρρομθκευτι τμθματικά ςτθν Δομι και ςτθν ποςότθτα που αυτι 

παραγγζλνει κάκε φορά . Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Ρρομθκευτι να τθροφνται 

όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν 

προσ αποφυγι ατυχθμάτων. Θ διακίνθςθ και θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα 

γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

4. Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να δθλϊςει αρικμό τθλεφϊνου ι/και φαξ ι/και διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όπου κα ςτζλνονται τα αιτιματα για τθν τμθματικι εκτζλεςθ 

τθσ προμικειασ , ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ. 

5. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των εκάςτοτε παραδιδόμενων ποςοτιτων των 

προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται από τριμελι επιτροπι τθσ Δομισ κατά τθν θμζρα και ϊρα 

παράδοςθσ. Στο αντικείμενο των εκάςτοτε τριμελϊν επιτροπϊν παραλαβισ 

ςυμπεριλαμβάνονται: 

6. Ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον Ρρομθκευτι: Να 

παραδίδεται θ παραγγελκείςα ποςότθτα ςτο κτίριο τθσ Δομισ το αργότερο εντόσ δφο (2) 

εργάςιμων θμερϊν, φςτερα από τθν παραγγελία τθσ Δομισ. Θ παράδοςθ τθσ 

παραγγελκείςασ ποςότθτασ κα διενεργείται ςε εργάςιμθ θμζρα και ϊρα , ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Δομι. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ εφαρμόηονται οι 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

 4.2. Σφνταξθ αντιςτοίχου πρακτικοφ παραλαβισ 

7. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 

των ειδϊν τθσ προμικειασ, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, 

που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 

ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

8. Θ επιςτροφι των ειδϊν , που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 

παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

9. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν άνω 

προκεςμία δικαιοφμεκα να προμθκευτοφμε τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα από τθν ελεφκερθ 

αγορά για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ, θ δε επιπλζον διαφορά τιμισ και κάκε άλλθ 

πρόςκετθ δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και αναηθτείται ςφμφωνα με το νόμο . 

10. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 

αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ 

τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων 

 





  

 

 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

 
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντα φορζα: 

-Ονομαςία: Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 

-Κωδικόσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντα φορζα ΚΘΜΔΘΣ: 

-Ταχυδρομικι διεφκυνςθ/Ρόλθ/Ταχ.Κϊδικόσ: 28θσ Οκτωβρίου 

9 (Στοά Ορφζα), Ιωάννινα, 45332 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Στζφανοσ Ρανακοφλιασ, 

Κανελλοποφλου Γεωργία 

Τθλζφωνο: 26510-68532 

Θλ. Ταχυδρομείο: icsdeu@gmail.com 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: www.icsd.gr 

Β. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

-Τίτλοσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

Το «Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» προκθρφςςει 

Συνοπτικό Διαγωνιςμό για τθ προμικεια ειδϊν ςίτιςθσ, ςτο 

πλαίςιο του ζργου «Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων 

ςτα Ιωάννινα», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ 

προκφπτουςα από το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ 

για το ςφνολο των ειδϊν τθσ διακιρυξθσ. 

                    Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια διαφόρων ειδϊν ςίτιςθσ  
ςυμπεριλαμβανομζνου ςχετικοφ CPV: Είδθ οπωροπωλείου: 03221200-8, είδθ 

κρεοπωλείου: 15110000-2, 
είδθ παντοπωλείου:15800000-6, είδθ κατεψυγμζνων προϊόντων 

ιχκυοπωλείου: 1522100-3   





  

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ 
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

 

 





  

 

 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [ ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): Εάν 

δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο 

(διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθ ; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/ Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ 

αντικειμζνου 





  

 

 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI. α) 

Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

 

 

α) *……+ 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 





  

 

 

Εάν όχι: 

 Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ  που  λείπουν  ςτο  μζροσ IV, 

ενότθτεσ   Α,   Β,   Γ,  ι  Δ  κατά  περίπτωςθ 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+*……+ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ 

να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 

φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα 

δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει  

απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι  

βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ  

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν;  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται  

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ ; 

*+ Ναι *+ 

Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ 

εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι:  

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+ 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία  

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα  

κακικοντα …):  

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ  

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ γ) *……+ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.  

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[ ] 





  

 

 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

 

 

Εκπροςϊπθςθ, 

εάν υπάρχει: 

Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο ςυνοδευόμενο από τθν 

θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ 

εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι 

ςτοιχεία ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ 

(τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό 

…): 

*……+ 





  

 

 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ 

 

 Στιριξθ: Απάντθςθ:  

 Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 

κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται 

ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 

και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο 

μζροσ V κατωτζρω; 

*+Ναι *+Πχι  

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 

με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 

από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ 

νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε 

όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 





  

 

 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

Εάν  θ  ανακζτουςα  αρχι  ι  ο  ανακζτων  φορζασ  ηθτοφν  ρθτϊσ  αυτζσ  τισ  πλθροφορίεσ (κατ' 
 εφαρμογι του  άρκρου 131  παρ.  5 ι εφόςον  ο προςφζρων / υποψιφιοσ  οικονομικόσ φορζασ 
 προτίκεται  να  ανακζςει  ςε  τρίτουσ  υπό  μορφι  υπεργολαβίασ  τμιμα  τθσ  ςφμβαςθσ  που 
 υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 
 παρ.   6   και   7,   επιπλζον   των   πλθροφοριϊν   που   προβλζπονται   ςτθν   παροφςα   ενότθτα, 
 παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 
 Β  του  παρόντοσ  μζρουσ  και  ςφμφωνα  με  το  μζροσ  ΙΙΙ  για  κάκε  υπεργολάβο  (ι  κατθγορία 
 υπεργολάβων).  

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ 

 

 

Υπεργολαβικι 

ανάκεςθ : 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 

ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ 

ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν: 

*…+ 

 





  

 

 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ · 

2. δωροδοκία 

3. απάτθ 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

 Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

 

 

 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 

καταδίκεσ: 

Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 

απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το 

οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου 

ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν 

από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 

ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι 

απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 

από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 

ιςχφει; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 





  

 

 

Εάν ναι, αναφζρετε : 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ 

απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα 

ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι 

τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει 

καταδικαςτεί  

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:* +, ςθμείο-(-α): * ], 

λόγοσ(-οι):* + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 

*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

επακριβι ςτοιχεία εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ») ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του 

όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσiv, 

ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία 

είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Εάν όχι αναφζρετε: 

ΦΟΟΙ ΕΙΣΦΟΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 





  

 

 

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία 

καταδίκθσ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ 

απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ 

ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι 

των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 

δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;v 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι 

-*+ Ναι *+ Πχι 

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ *……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι 

-*+ Ναι *+ Πχι 

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι Εάν 

ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ *……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά 

τθν καταβολι των φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

των εγγράφων): vi *……+*……+*……+ 





  

 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων ι  

Επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει 

του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 

ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίουvii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 

αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 

του λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»); *+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 

που λιφκθκαν: *… ............. ] 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισviii : 

α) πτϊχευςθ, ι 

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι γ) ειδικι 

εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από 

εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι 

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι 

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 

νόμου Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ 

οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, 

κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 

εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 

ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 





  

 

 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 

αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισix 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 

που λιφκθκαν: 

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ 

φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα 

μζτρα που λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν 

φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 





  

 

 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν 

ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο 

τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία 

τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxii κατά 

τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 

πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία 

τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 

που λιφκθκαν: 

 *……+ 





  

 

 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 

εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 

αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 

αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν  ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα 

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 

του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 

πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον 

αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ; 

*+ Ναι *+ Πχι 





  

 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 

αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν 

Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ 

ΙV: 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

 Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

 

 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

 

 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο 

κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxiii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 





  

 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

 

 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι 

επάρκεια 

Απάντθςθ: 

1) Μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα των τριϊν (3) 

τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων 

(2015,2016,2017) (ςχετικό με τθν 

προκθρυςςόμενθ προμικεια ) , ίςο ι 

μεγαλφτερο από το 100% του 

προχπολογιςμοφ του Διαγωνιςμοφ ςτον 

οποίο κα ςυμμετζχει (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ:*……+κφκλοσ 

εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ:*……+ κφκλοσ 

εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ:*……+ κφκλοσ 

εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν): *……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

2) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν 

(γενικό ι ειδικό) δεν είναι 

διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε 

τθν θμερομθνία   που   ιδρφκθκε   ι   

άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο 

οικονομικόσ φορζασ: 

 

 

*…................................…+ 
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Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

 

 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) α) ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ 

διάκεςι του τα ακόλουκα μζςα και τεχνικό 

εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

1………………………………… 

2………………………………… 

3……………………………….. 

β) ο οικονομικόσ φορζασ κα κζτει ςτθ 

διάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ αναλυτικι 

κατάςταςθ με τουσ προμθκευτζσ, που 

ςυνεργάηεται ; 

Εάν όχι , εξθγείςτε τουσ λόγουσ : 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

…………………… 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxiv το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : Ο 

οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ  ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 

γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

 Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ ΙV: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω 

αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι 

ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν 

αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxv, εκτόσ εάν : 

 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα 

ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 

οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxvi. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα 

ςχετικά ζγγραφα. 

                       Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτον 
ανακζτοντα φορζα «Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο 

Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ του υνοπτικοφ 

Διαγωνιςμοφ  με τίτλο «προμικεια ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΣΙΤΙΣΗΣ για τισ ανάγκεσ 
τθσ Δομισ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα» (CPV: Είδθ 
οπωροπωλείου: 03221200-8, είδθ κρεοπωλείου: 15110000-2, 

                       είδθ παντοπωλείου:15800000-6, είδθ κατεψυγμζνων προϊόντων 
ιχκυοπωλείου: 1522100-3   
 

 

Ημερομθνία, τόποσ …………………………………………………… 

 

 

 

Τπογραφι …………………………………………………………… 
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ΡΑΑΤΗΜΑ  IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 
ΡΟΣ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

 
Ο  υπογραφόμενοσ ……….………………………………………………………………αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων 
του διαγωνιςμοφ με αρικ. Διακιρυξθσ 1/2019 για τθν προμικεια ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΘΣ για τισ 
ανάγκεσ τθσ Δομισ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα  (CPV: (: Είδθ 
οπωροπωλείου: 03221200-8, είδθ κρεοπωλείου: 15110000-2,είδθ παντοπωλείου:15800000-6, 
είδθ κατεψυγμζνων προϊόντων ιχκυοπωλείου: 1522100-3.) τουσ οποίουσ αποδζχομαι 
ανεπιφφλακτα, προςφζρω για τθν ανάλθψθ τθσ προμικειασ τισ παρακάτω τιμζσ : 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΒΙΩΣΙΜΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ» Α.Μ.Κ.Ε. 
2019 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩ
ΜΕΝΕΣ 

ΡΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

ΑΞΙΑ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ

Σ 
ΦΡΑ 

ΑΞΙΑ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ 

ΜΕ 
ΦΡΑ 

  ΕΙΔΗ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  

 1 Φαςόλια μζτρια  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 120           

 2 Φακι ψιλι  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 120           

 3 εβίκια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 120           

 4 Φαςόλια γίγαντεσ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 80           

 5 Μακαρόνια Σπαγγζτι Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 350           

 6 Μακαρόνι Κοφτό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 70           

 7 Μακαρόνι Κρικαράκι (μζτριο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 50           

 8 
Μακαρόνι Τρυπθτό (για παςτίτςιο) Νο 
10 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 150 
          

 9 Μακαρόνι Ρζνεσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 150           

 10 Μακαρόνι Φιδζσ ψιλόσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 50           

 11 φηι κίτρινο (Α' ποιότθτασ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 300           

 12 φηι λευκό (Α' ποιότθτασ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 100           

 13 Ρλιγοφρι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 50           

 14 Φρζςκο αγελαδινό γάλα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 L ΚΙΛΟ 2000           

 15 Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 350           

 16 
Αλεφρι  φαρίνα - αλεφρι που φουςκϊνει 
μόνο του 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 60 
          

 17 Σιμιγδάλι ψιλό  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20           

 19 Άνκοσ αραβοςίτου (βανίλια/ςοκολάτα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40-60 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 100           

 20 Ηάχαρθ Κρυςταλλικι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 800           

 21 Ηάχαρθ Άχνθ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 
γρ. 

ΚΙΛΟ 30 
          

 22 Μαρμελάδεσ (όλεσ οι γεφςεισ)  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-600 
γρ. 

ΚΙΛΟ 70 
          

 23 Μπζικιν Ράουντερ (φακελάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 γρ. ΚΙΛΟ 30           

 24 Μαγειρικι Σόδα 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΝΘ 
300-400 γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
          

 25 Μαγιά (φακελάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 9γρ. ΚΙΛΟ 70           

 26 Ηελζ (όλεσ οι γεφςεισ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 100 γρ. 

ΚΙΛΟ 50 
          

 27 Ταχίνι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 50           

 28 Κουβερτοφρα (72% κακάο) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125-200 
γρ. 

ΚΙΛΟ 30 
          

 29 Κακάο ςκόνθ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 γρ. ΚΙΛΟ 50           

 30 Τςάι μαφρο (φακελάκια) 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 10 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 
          

 31 Χαμομιλι 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 10 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
          

 32 Ελαιόλαδο ΔΟΧΕΙΟ 5 λίτρα ΛΙΤΑ 50           

 33 Μουςτάρδα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 30           

 34 Κζτςαπ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 40           

 35 Μανιτάρια κονςζρβα 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 
γρ. 

ΚΙΛΟ 20 
          

 36 Αλάτι (ςυςκευαςμζνο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 150           

 37 Ελιζσ μαφρεσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
          

 38 Τοματοπολτόσ ςυμπυκνωμζνοσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 350           

 40 Μαγιονζηα (εκτόσ ψυγείου) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-500 
γρ. 

ΚΙΛΟ 30 
          

 41 Χυμόσ Λεμόνι (Άρτυμα Λεμονιοφ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 λίτρα ΛΙΤΑ 100           

 42 Ξφδι  από κραςί ΦΙΑΛΘ 350 ml ΛΙΤΑ 120           

 43 Θλιζλαιο ΔΟΧΕΙΟ 1 λίτρο ΛΙΤΑ 150           
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44 Κρουαςάν ςοκολάτα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60-90 γρ. ΚΙΛΟ 350           

 45 Μπιςκότα τφπου Petit-Beurre (πτι-μπερ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-800 
γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
          

 46 Ρραλίνα φουντουκιοφ τφπου Merenda  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-12 
κιλά 

ΚΙΛΟ 25 
          

 47 Δθμθτριακά  (τφπου corn flakes) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 200           

 48 
Δθμθτριακά με ςοκολάτα (τφπου corn 
flakes) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 200 
          

 49 Γαλοποφλα βραςτι (ςε φζτεσ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 170           

 50 Gouda ςε φζτεσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 250           

 51 Gouda τριμμζνο ςυςκευαςμζνο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 50           

 52 Τυρί λευκό τφπου φζτασ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 250           

 53  Γιαοφρτι αγελάδοσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 350           

 54 Βοφτυρο ελαφρφ (soft) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-500 
γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
          

 55 Μινερβίνθ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 γρ. ΚΙΛΟ 100           

 56 Κάρυ (ςυςκευαςμζνο) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 25 
          

 57 Μποφκοβο καυτερό (ςυςκευαςμζνο) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
          

 58 Ριπζρι μαφρο (ςυςκευαςμενο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 20           

 59 ίγανθ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 25 
          

 60 Ριπζρι τςίλι (ςυςκευαςμζνο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 15           

 61 Ράπρικα γλυκιά (ςυςκευαςμζνθ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
          

 62 Γαρφφαλο τριμμζνο (ςυςκευαςμζνο) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
          

 63 Γαρφφαλο ολόκλθρο (ςυςκευαςμζνο) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
          

 64 
Μοςχοκάρυδο τριμμζνο 
(ςυςκευαςμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 10 
          

 65 Μπαχάρι ολόκλθρο (ςυςκευαςμζνο) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΚΙΛΟ 15 
          

 66 Μπαχάρι τριμμζνο (ςυςκευαςμζνο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 15           

 67 Κφμινο (ςυςκευαςμζνο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 15           

 68 Βανίλιεσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με 
φιαλίδια των 1,5 γρ. 

ΚΙΛΟ 40 
          

 69 
Αναψυκτικό ,  τφπου Coca – Cola 
(κανονικι) 

ΦΙΑΛΘ 1.5 L ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
          

 70 Φρυγανιζσ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-550 
γρ. 

ΚΙΛΟ 60 
          

 71 Ψωμί για τοςτ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 
γρ. 

ΚΙΛΟ 350 
          

 72 Τριμμζνθ φρυγανιά 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150-250 
γρ. 

ΚΙΛΟ 25 
          

 73 Αραβικι πίτα ςυςκευαςμζνθ (νωπι) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 
γρ. 

ΚΙΛΟ 3300 
          

 74 
Ρίτα Ελλθνικι για ςουβλάκι 
(κατεψυγμζνθ)  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 600-900 
γρ. 

ΚΙΛΟ 100 
          

 75 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα τφπου Fanta ΦΙΑΛΘ 1.5 L ΤΕΜΑΧΙΟ 30           

 76 Αναψυκτικό τφπου Sprite ΦΙΑΛΘ 1.5 L ΤΕΜΑΧΙΟ 30           

 77 Χυμόσ Ρορτοκάλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 L ΤΕΜΑΧΙΟ 50           

 78 Αυγά (νωπά) ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5000           

 79 Χυμόσ Ανάμεικτοσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 L ΤΕΜΑΧΙΟ 40           

 80 Ροπ κόρν ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15           

 81 Ινδοκάρυδο 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 
γρ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
          

 82 Ριροφνια πλαςτικά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ ΤΕΜΑΧΙΟ 150           

 83 Κουτάλια πλαςτικά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ ΤΕΜΑΧΙΟ 150           
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84 Μαχαίρια πλαςτικά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ ΤΕΜΑΧΙΟ 150           

 85 Κουκουναρόψυχα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30           

 86 Μζλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 40           

 87 Αρακάσ (κατεψυγμζνοσ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 100           

 88 Φαςολάκια (κατεψυγμζνα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 100           

 89 Σπανάκι (κατεψυγμζνο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 100           

 90 
Φφλλο ηφμθσ ςφολιάτασ – ψιλό φφλλο 
πίτςασ  (κατεψυγμζνο) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 
γρ. 

ΚΙΛΟ 40 
          

 91 Φφλλο ηφμθσ κροφςτα  (κατεψυγμζνο) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 
γρ. 

ΚΙΛΟ 40 
          

   ΣΥΝΟΛΟ                 

  ΕΙΔΗ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ   
1 Βόειο κρζασ α/ο νωπό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 250             
2 Κιμάσ βόειοσ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 250             

3 Αρνάκι γάλακτοσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 60             
4 Κεμπάπ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΙΛΟ 150           

 5 Μποφτι κοτόπουλο (νωπό) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 500           

 6 Σουβλάκι κοτόπουλο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 500           

   ΣΥΝΟΛΟ                 

  ΕΙΔΗ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 

 1 Ρατάτεσ κομμζνεσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 κιλϊν ΚΙΛΟ 75           

 2 Κρεμμφδια μεςαία ξερά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 160           

 3 Μελιτηάνεσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 200           

 4 Κολοκυκάκια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 150           

 5 Ριπεριζσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 100           

 6 Ντομάτεσ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 400           

 7 Καρότα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 70           

 8 Ρράςα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 50           

 9 Λάχανο λευκό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 500           

 10 Λάχανο κόκκινο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 70           

 11 Κουνουπίδι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 70           

 12 Σζλινο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 30           

 13 Καρποφηι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 100           

 14 Μπανάνεσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 370           

 15 Ρεπόνι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 150           

 16 Μιλα κόκκινα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 370           

 17 Μιλα starkin ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 250           

 18 Φράουλεσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 100           

 19 Ρορτοκάλια για χυμό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 370           

 20 Λεμόνια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 150           

 21 Σταφφλια (όλα τα είδθ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 100           

 22 Αχλάδια  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 350           

 23 Νεκταρίνια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 300           

 24 οδάκινα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 300           

 25 Μανταρίνια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 150           

 26 Κεράςια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 100           

 27 Κρεμμφδια φρζςκα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΤΕΜΑΧΙΟ 50           
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Ρροςφζρω ενιαίο ποςοςτό  ζκπτωςθσ επί του ςυνόλου των προςφερόμενων ειδϊν: 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΑ: ……% 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ: …………………………. 

 

 

Βεβαιϊνω ότι  θ  προςφορά μου ιςχφει για  5 μινεσ  μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολι 
τθσ . 
 
 
 
Τόποσ …………………..  Ημερομθνία ………………………. 
 

 

Υπογραφι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Σκόρδα μεςαία ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΤΕΜΑΧΙΟ 150           

 29 Αγγοφρια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΤΕΜΑΧΙΟ 700           

 30 Μαϊντανόσ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΤΕΜΑΧΙΟ 50           

 31 Άνικοσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΤΕΜΑΧΙΟ 50           

 32 Μαροφλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΤΕΜΑΧΙΟ 500           

   ΣΥΝΟΛΟ                 

  ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ 

 1 Βακαλάοσ (κατεψυγμζνοσ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλοφ ΚΙΛΟ 250           
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ΡΑΑΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
  

ΡΟΣ  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

           Του …………………………………………………. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΜΗΜΑ 1: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 
ΝΑΙ 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 
ΝΑΙ 

 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 
ΝΑΙ 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ  

ΓΕΝΙΚΑ. ΔΟΜΘ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΑΝΘΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

Συμμόρφωςθ ωσ προσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 
για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ ειδικοφσ 
όρουσ προμικειασ των διαφόρων ειδϊν  ςίτιςθσ. 

ΝΑΙ  
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ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΘ ΕΙ 

ΕΙΔΘ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ 

ΝΑΙ 

 

 
 

Βεβαιϊνω ότι  θ  προςφορά μου ιςχφει για 5 (πζντε) μινεσ από  τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ. 

 
                             Αποδζχομαι όλουσ τουσ παραπάνω όρουσ και τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ για 

τθν παροχι των ωσ άνω προμθκειϊν . 
 
                             Τόποσ …………………..  Ημερομθνία ………………………. 
 
                             Υπογραφι  
                             Ο Ρροςφζρων 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

 
 

 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 

Ρροσ: Ρροσ: Αςτικι Εταιρία Μθ Κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν  επωνυμία «Διεκνζσ 

Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», 28θσ Οκτωβρίου 9(ςτοά Ορφζα), Ιωάννινα, ΤΚ 45332. 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ................................... ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα 

και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 

ποςοφ των ευρϊ υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................. , 

ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .................................................................... , ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεφκυνςθ) ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ)   (πλιρθ   επωνυμία)   ........................,   ΑΦΜ:   ......................   (διεφκυνςθ)   .................. 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) ατομικά και για κάκε μία από 

αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ 

μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των .. / τθσ 

υπ’αρικ 1/2019 ςφμβαςθσ  «Ρρομικεια διαφόρων ειδϊν ςίτιςθσ», ςφμφωνα με τθν 

Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ 

καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 

βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 5 θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ........................................... ι μζχρισ ότου αυτι μασ 

επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν 

Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 




