












































































































































































































ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                  ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 512/2/4-2-2022 
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΘΑ                 ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ/Η:  I.Π. 
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ   
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ                                        
                                                                                  Κ.Α.:  10.6063.0001,15.6063.0001,  
                                                                                              20.6063.0001, 30.6063.0001, 
                                                                                     35.6063.0001, 45.6063.0001,    
                    50.6063.0001                                                                         

                                                                 

ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΘΑ ΣΟΤ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ 

 

CPV : 15511000-3  (Γάλα) 
 

TΕΤΥΟ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 56.278,07 €  

ΜΕ Φ.Π.Α. 13% & ΜΕ ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΠΡΟΑΘΡΕΗ 10%   
 
 

 

 
ΔΘΑΣΑΞΕΘ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ : Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/08.08.2016 

ηεύτος Α’): “Δημόζιες Σσμβάζεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεζιών (προζαρμογή ζηις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).”  

 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΣΗΝ ΜΕΛΕΣΗ 

 
 

1. ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ  
2. ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ  
3. ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ 
4. ΕΝΣΤΠΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 
   

ΜΕΗΝΗ,    04-02-2022 
 
 

Η ΤΝΣΑΞΑA  
 
 
 

ΚΤΡΘΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΘΑ 





EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                            ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ : ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΘΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΘΑ                                                              ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ                    
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ 
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ                                    
 

                                                                                                          
  

 

1. ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 
 

 
       Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα παζηεπιωμένος 

αγελαδινού γάλακηορ (διάπκειαρ μέσπι 7 ημέπερ) ην νπνίν πξννξίδεηαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

δηθαηνύρνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο  (κόληκν πξνζσπηθό θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ).  

      Η πξνκήζεηα θαη δηάζεζε ηνπ γάιαθηνο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ δηέπεηαη από ηηο εμήο 

δηαηάμεηο: 

 1. Τε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’ αξηζ. 88555/3293/4-10-1988 ΚΥΑ «Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ  

Πξνζσπηθνύ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ ΟΤΑ», πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 

1836/1989. 

 2. Τελ ππ’ αξηζ. 53361/11-10-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 1503 Β΄/11-10-2006) «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΤΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

ζήκεξα. 

 3. Τελ ππ’ αξηζ. 43726/19 Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 2208/Β΄/08-06-2019) «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο  ζε 

ππαιιήινπο ησλ ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνύ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ απηώλ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο 

ηαηξηθήο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 87669/19 Κ.Υ.Α.  (ΦΔΚ 4584/Β΄/13-12-2019) ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη όηη: «Σηοςρ μόνιμοςρ Υπαλλήλοςρ και ζηοςρ ςπαλλήλοςρ με ζσέζη επγαζίαρ Ιδιωηικού 

Δικαίος, Αοπίζηος και Οπιζμένος σπόνος, καθώρ και ζηοςρ ζςμβαζιούσοςρ μίζθωζηρ έπγος ηων ΟΤΑ α΄ 

και β΄ βαθμού και ηων νομικών πποζώπων αςηών, ανάλογα με ηον κλάδο/ειδικόηηηα, ηον σώπο και ηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ, παπέσονηαι ηα αναγκαία μέζα αηομικήρ πποζηαζίαρ (ΜΑΠ), καθώρ και οι 

απαπαίηηηερ ιαηπικέρ εξεηάζειρ και εμβολιαζμοί για ηην αηομική πποζηαζία αςηών,» όπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή  ΚΥΑ. Σύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Κ.Υ.Α., ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνπο νπνίνπο 

παξέρνληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο παξέρεηαη επίζεο έλα (1) ιίηξν θπέζκο γάλα ζε εκεξήζηα βάζε 

θαη ζε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ρνξήγεζήο ηνπ, θαηά ηνλ αλσηέξσ ρξόλν, ρνξεγείηαη ίζε 

πνζόηεηα γάιαθηνο καθξάο δηαξθείαο ή ηύπνπ εβαπνξέ κε εηδηθή ζήκαλζε επί ηνπ θηηίνπ , ώζηε λα κελ 

είλαη εθηθηή ε πεξαηηέξσ δηάζεζε.    

    Mε βάζε ηα παξαπάλσ, ε ζπλνιηθή πνζόηεηα γάιαθηνο ππνινγίδεηαη ζηα 37.730 λίηπα θαη 

πξνβιέπεηαη  όηη ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζύκβαζεο κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016. 

  Η δηαλνκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. 

  Σο ςπό ππομήθεια γάλα θα ππέπει να είναι παζηεπιωμένο αγελαδινό με λίγα λιπαπά 1,5% ή 

πλήπερ 3,5%, διάπκειαρ μέσπι 7 ημέπερ θαη λα δηαηεξεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ θαη ηε γεύζε ηνπ κεηά 

ηελ νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία. Η ζπζθεπαζία ζα είλαη ηνπ ελόο (1) ιίηξνπ είηε από πιηθό tetrapack ή από 





πιηθό PVC θαηάιιειν γηα ηξόθηκα ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη ζα θιείλεη κε θαπάθη 

αζθαιείαο.  

Ο εθηηκώκελνο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πνπ δηθαηνύληαη ηελ παξνρή 

γάιαθηνο,  καδί κε ηηο εθηηκώκελεο πνζόηεηεο γάιαθηνο γηα ηνλ Γήκν Μεζζήλεο, πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

 

Α/Α  

ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΠΑΣΕΡΚΩΜΕΝΟΤ 
ΑΓΕΛΑΔΚΝΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ (ΔΚΑΡΚΕΚΑ 

ΜΕΧΡΚ 7 ΗΜΕΡΕ) ΜΕ 
ΠΕΡΚΕΚΣΚΚΟΣΗΣΑ Ε ΛΚΠΑΡΑ 1,5%  

Θ 3,5% ΚΑΚ Ε ΤΚΕΤΑΚΑ ΣΟΤ 
ΕΝΟ (1) ΛΚΣΡΟΤ 

ΗΜΕΡΗΚΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

(Ε ΛΚΣΡΑ) 

ΑΡΚΙΜΟ 
ΔΚΚΑΚΟΤΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΚΜΕ 
ΗΜΕΡΕ 

ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΕ 

ΤΝΟΛΚΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΓΑΛΑΚΣΟ 
 (Ε ΛΚΣΡΑ) 

1 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ & 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

1 85 22 12 22.440,00 

2 
ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 
ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ  

1 20 22 12 5.280,00 

3 
ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 
ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 
(ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΕ) 

1 25 22 3 1.650,00 

4 

ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ 
ΧΡΟΝΟΤ (ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΕ 
ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
MEΡΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ) 

0,5 20 22 10 2.200,00 

5 

ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΡΙΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ 
ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
8 ΜΗΝΩΝ  

1 35 22 8 6.160,00 

  ΤΝΟΛΟ    185 
  

37.730,00 

 

        Τν πξνο παξάδνζε γάια ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά θαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ην Γήκν θαη 

ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πνπ ζα πξνθύςνπλ ζην ρξόλν εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Γη’ απηό θαη νη 

ζπλνιηθέο πνζόηεηεο γάιαθηνο πνπ ζα παξαγγειζνύλ κέζα ζην ρξόλν εθηειέζεσο ηεο ζύκβαζεο 

κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξεο από ηηο πξνϋπνινγηζζείζεο . Σε πεξίπησζε όκσο πνπ παξαζηεί αλάγθε γηα 

αύμεζε ησλ πνζνηήησλ γάιαθηνο πξνβιέπεηαη δικαίωμα πποαίπεζηρ (option) ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, 

γηα ηελ δέζκεπζε ηνπ αλαδόρνπ πξνκεζεπηή λα ζπλαηλέζεη ζηελ πξνκήζεηα επηπιένλ πνζνηήησλ 

απηώλ ηνπ ζπλεκκέλνπ ηεύρνπο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζε κέγηζην πνζνζηό 10%, κε έθπησζε, ηελ 

πξνζθεξόκελε έθπησζε ζηηο αξρηθέο πνζόηεηεο. 

       Ο πξνκεζεπηήο ζα παξαδίδεη ηηο πνζόηεηεο πνπ ζα ηνπ δεηνύληαη ζύκθσλα κε ηα αηηήκαηα ηνπ 

Γήκνπ (π.ρ. εκεξνκελία ιήμεο, πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά, ώξα θαη εκέξα παξάδνζεο, θ.ι.π.) 

    Τν δηαλεκόκελν γάια ζα πξέπεη ηελ εκέξα παξάδνζεο από ηνλ πξνκεζεπηή, λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξηο (4) εκέξεο δηάξθεηα πξηλ ηελ ιήμε ηνπ.   

      Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη δσξεάλ, ζην ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν Γήκνο ςπγεία 

γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ γάιαθηνο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο ηα νπνία ζα ζπληεξεί ρσξίο 

επηπιένλ ηίκεκα. 

    Ο πξνκεζεπηήο ζα κεηαθέξεη θαη ζα εθνδηάδεη ηα ςπγεία κε δηθό ηνπ πξνζσπηθό θαη κε δηθά ηνπ 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 





δηαηάμεηο πεξί κεηαθνξάο γάιαθηνο, θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο. 

      Δάλ νη θηάιεο γάιαθηνο θαηά ηελ παξαιαβή θέξνπλ αιινηώζεηο, θζνξέο, εμνγθώκαηα, ζρηζίκαηα 

ζηε ζπζθεπαζία θιπ, ή είλαη ειιεηπνβαξείο, δελ ζα παξαιακβάλνληαη από ηελ Υπεξεζία κε επζύλε ηνπ 

αλαδόρνπ θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, έσο ηελ αληηθαηάζηαζε απηώλ κε ηα 

πξέπνληα. 

        Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νξηζκέλεο πεξηόδνπο, λα δηαθόπηεη πξνζσξηλά θαη γηα κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα ηε ρνξήγεζε ηνπ γάιαθηνο.  

            Ο Γήκνο δελ ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. Δθόζνλ όκσο θξηζεί ζθόπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζνηήησλ, ν 

κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο ππεξεζίαο. 

      Οη πνζόηεηεο ηνπ γάιαθηνο ζα πιεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο κειέηεο θαη’ 

ειάρηζηνλ.  Η ηηκή ηνπ γάιαθηνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη από ην εκπόξην. 

  Μεηνδόηεο ζα αλαθεξπρζεί απηόο κε ηελ ρακειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή, εθόζνλ  ε πξνζθνξά ηνπ 

ηεξεί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

       Ο ζπλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 

56.278,07€ (πενήνηα έξι σιλιάδερ διακόζια εβδομήνηα οκηώ εςπώ και επηά λεπηά) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13%  θαη δηθαηώκαηνο  πξναίξεζεο 10%. Η δαπάλε είλαη πνιπεηήο, ζα 

θαιπθζεί από ίδηνπο πόξνπο θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 2022 θαη 2023 

ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο σο εμήο: 

 

Φοπέαρ 
Κ.Α. Φοπέα 

 

Ενδεικηική 
δαπάνη 

έηοςρ 2022 
με ΦΠΑ και 
δικαίωμα 

πποαίπεζηρ 

Ενδεικηική 
δαπάνη 

έηοςρ 2023 
με ΦΠΑ και 
δικαίωμα 

πποαίπεζηρ 

ςνολική 
πολςεηήρ 

δαπάνη με 
ΦΠΑ και 
δικαίωμα 

πποαίπεζηρ 

Γήκνο 
Μεζζήλεο 

10.6063.0001, 15.6063.0001, 
20.6063.001, 30.6063.0001, 
35.6063.0001, 45.6063.0001, 
50.6063.0001 

28.139,04 28.139,03 56.278,07 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο πίζησζεο από ηνλ Γήκν Μεζζήλεο.  

 
 

 Μεζζήνη,    04 - 02 - 2022                       Μεζζήνη,  04 - 02 - 2022                  Μεζζήνη,    04 - 02 - 2022 
   

    Η ΤΝΣΑΞΑΑ               ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
                                                     Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΘΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 

                                                             ΣΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ                             Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 
                                                                  & ΑΠΟΘΗΚΗ                                     ΤΠΗΡΕΘΩΝ 
    
                

ΜΑΡΘΑ ΚΤΡΘΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 
 
                                                                                         
         ΘΩΑΝΝΗ ΚΑΣΟ                              ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 

 

 
 





   

EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ           ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ : ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΘΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΘΑ                                  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ  
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ 
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ                                                                 
      
  
 
 

2. ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 
 

 

   Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα : «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΘΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ   

TOY ΔΗΜΟY ΜΕΗΝΗ».  

 

   2.1    ΓΕΝΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. 

 

 2.1.1  Υπόνορ, Σπόπορ και ηόπορ παπάδοζηρ        

Γελ γίλεηαη ε πξνκήζεηα λα γίλεη ζπλνιηθά, ιόγσ θαη ηεο θύζεσο ηεο πξνκήζεηαο θαη ιόγσ ηνπ όηη δελ κπνξεί 

λα γίλεη αθξηβήο πξόβιεςε ησλ αλαγθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σπλεπώο ε πινπνίεζή ηεο ζα γίλεηαη 

αλαγθαζηηθά ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ θαηόπηλ παξαγγειηώλ ηεο ππεξεζίαο θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ ζηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Ο ελδεηθηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο θάζε παξαγγειίαο 

θαζνξίδεηαη εληόο ΓΥΟ (2)  εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζε ηεο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.  

       

   Ο ηόπορ παπάδοζηρ κάθε παπαγγελίαρ είναι ηο αμαξοζηάζιο ηος Δήμος. 

 

  Xξόλνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο :  (ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ ζπλόινπ ηεο πξνκήζεηαο)  ΔΩΔΕΚΑ (12)  ΜΗΝΕ  κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηνπιάρηζηνλ ζηηο  05/07/2022. 

  Παπάηαζη ύμβαζηρ : Ο Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο  ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

  2.1.2   Θζοδςναμία πποζθοπών 

  Σηελ πεξίπησζε ηζνδύλακσλ πξνζθνξώλ, ν αλάδνρνο επηιέγεηαη κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηζνδύλακσλ 

πξνζθνξώλ. 

 

2.2   ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ – ΠΟΘΟΣΗΣΑ  

   Τν  ππό πξνκήζεηα είδνο είλαη απηό πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο: 

                 

ΠΑΣΕΡΘΩΜΕΝΟ ΑΓΕΛΑΔΘΝΟ ΓΑΛΑ 

 

ΕΘΔΟ 

     Παζηεπιωμένο αγελαδινό γάλα κε ιίγα ιηπαξά 1,5% ή πιήξεο 3,5% πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά. Τν γάια 

ιεπθό ζην ρξώκα, ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ θαη ηε γεύζε ηνπ κεηά ηελ νπνηαδήπνηε 

επεμεξγαζία. 

    Ωο παζηεπιωμένο γάλα λνείηαη ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4254 (ΦΕΚ Α 85 - 07.04.2014), ην γάια ην νπνίν έρεη 

ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα 

(+71,7 βαζκνύο C ηνπιάρηζηνλ γηα 15 δεπηεξόιεπηα) ή ζε ρακειή ζεξκνθξαζία γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 





   

(+63 βαζκνύο C ηνπιάρηζηνλ γηα 30 ιεπηά) ή ζε δηαδηθαζία παζηεξίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνύο 

ζπλδπαζκνύο ρξόλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ δύν παξαπάλσ ζπλζεθώλ γηα ηελ επίηεπμε ηζνδύλακνπ 

απνηειέζκαηνο, παξνπζηάδεη αξλεηηθή αληίδξαζε ζηε δνθηκαζία θσζθαηάζεο θαη ζεηηθή ζηε δνθηκαζία 

ππεξνμεηδάζεο, ακέζσο δε κεηά ηελ παζηεξίσζε ςύρεηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο +6 βαζκνύο C, ζηελ νπνία ζεξκνθξαζία θαη ζπληεξείηαη, ε ζπληήξεζή ηνπ δηαξθεί μέσπι 7 

ημέπερ, θαζνξίδεηαη κε επζύλε ηνπ παξαζθεπαζηή θαη ππόθεηηαη ζε έιεγρν ησλ αξκόδησλ αξρώλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 

     Σηε ζπζθεπαζία ηνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη κε 

επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο  ζηελ ειιεληθή γιώζζα νη ελδείμεηο  «παζηεξησκέλν»  θαη  «γάια»,  ε εκεξνκελία 

παζηεξίσζεο, ε εκεξνκελία ιήμεο, ην ζήκα θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο  θαη ε  ζεξκνθξαζία ζπληήξεζήο ηνπ. 

Σηε ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη  ζε ζαθή κνξθή θαη εκθαλέο ζεκείν ζην ίδην νπηηθό πεδίν κε ην ζήκα ηνπ 

πξντόληνο, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ γάιαθηνο ζε εκέξεο. 

Η ζπζθεπαζία ζα είλαη ηνπ ελόο (1) ιίηξνπ είηε από πιηθό tetrapak ή από πιηθό PVC θαηάιιειν γηα ηξόθηκα 

(ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ) θαη ζα θιείλεη κε θαπάθη αζθαιείαο. Τν παζηεξησκέλν γάια ζα 

πξέπεη λα πιεξεί απόιπηα ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ηνπ Γεληθνύ Φεκείνπ ηνπ Κξάηνπο  ή ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Αλώηαηνπ Φεκηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζώο θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ αγνξαλνκηθώλ δηαηάμεσλ. 

Σηελ εηηθέηα ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαγξαθή «Γηαζξεπηηθήο Δπηζήκαλζεο» αλά 100ml 

έηνηκνπ γηα θαηαλάισζε γάιαθηνο όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 α ηνπ Κώδηθα 

Δκπνξίνπ πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απνθ. Α.Φ.Σ. 843/91 ΦΔΚ 80/Β/12-2-02  «Πξνζζήθε άξζξνπ 11 α 

«Γηαζξεπηηθή Δπηζήκαλζε» ζηνλ Κώδηθα Τξνθίκσλ ζε ελαξκόληζε πξνο ηελ νδεγία 90/496/ΔΟΚ» 

 

    Έηζη ζην θνπηί γάια ζα θαίλνληαη ππνρξεσηηθά ηα θάησζη:  

1.  Η πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε ιηπαξά. 

2.  Η ελέξγεηα. 

3. Οη πξσηεΐλεο. 

4. Οη Υδαηάλζξαθεο. 

5.   Τα ιηπαξά. 

6. Τν αζβέζηην. 

7.    Ο θώζθνξνο. 

8. Οη βηηακίλεο πνπ ιακβάλνληαη αλά 100ml έηνηκνπ γηα θαηαλάισζε γάιαθηνο.  

9. Η ρώξα παξαζθεπήο ηνπ γάιαθηνο 

 

      Τν γάια πνπ ζα δηαλέκεηαη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζε επαξθή αξηζκό ςπγείσλ πνπ 

ζα δηαζέηεη δσξεάλ ν πξνκεζεπηήο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ώζηε λα δηαηεξείηαη θξέζθν κέρξη 

ηελ επόκελε δηαλνκή.    

        

2.3   ΑΞΘΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

        Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  Ν. 

4412/2016.  

       Ωο θξηηήξην γηα ηελ ηειηθή επηινγή νξίδεηαη λα είλαη  «Η ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΘΜΗ». 

  

                                                                                           Η θαηαθύξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο 

θαζνξηδόκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε νπζηώδεηο όξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηε σαμηλόηεπη 





   

ηιμή. Ιζόηηκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ απηή αθξηβώο ηηκή θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

2.4.   ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΠΡΟΑΘΡΕΗ 

   Πξνβιέπεηαη δικαίωμα πποαίπεζηρ (option) ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, γηα ηελ δέζκεπζε ηνπ αλαδόρνπ 

πξνκεζεπηή λα ζπλαηλέζεη ζηελ πξνκήζεηα επηπιένλ πνζνηήησλ απηώλ ηνπ παξόληνο ηεύρνπο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, ζε κέγηζην πνζνζηό 10%, κε έθπησζε, ηελ πξνζθεξόκελε έθπησζε ζηηο αξρηθέο πνζόηεηεο. 

 

   

 
  Μεζζήνη,   04 - 02 - 2022               Μεζζήνη,  04 - 02 - 2022                 Μεζζήνη,   04 - 02 - 2022 

 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ                                              ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΘΑ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 

                                                                     ΣΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ                   Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ                   

ΜΑΡΘΑ ΚΤΡΘΑΚΟΠΟΤΛΟΤ                                  & ΑΠΟΘΗΚΗ                                     ΤΠΗΡΕΘΩΝ                

 

                                                                              

                                                                      ΘΩΑΝΝΗ ΚΑΣΟ                         ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 

                                                                      

  

          

            





ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ : ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΘΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ

ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΘΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ

ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ                                                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ :

Α/Α ΜΟΝ. ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΘΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

(€)

ΜΕΡΘΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΟΛΘΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

(€)

1 ΛΙΤΡΑ 37.730 1,20 45.276,00

45.276,00

4.527,60

49.803,60

6.474,47

56.278,07

                  MEΗΝΗ 04-02-2022    MEΗΝΗ 04-02-2022 ΜΕΗΝΗ 04-02-2022

                           Η ΤΝΣΑΞΑΑ                    EΛΕΓΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                         Ο ΠΡOΪΣΑΜΕΝΟ                   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΘΑ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ

             Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                                                     

                                                   ΣΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ                          

56.278,07 €

3.  ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ 

ΕΘΔΟ

Προμήθεια παζηεριωμένοσ  αγελαδινού γάλακηος (διάρκειας μέτρι 7 ημερών) με 

περιεκηικόηηηα ζε λιπαρά 1,5% ή 3,5% και ζε ζσζκεσαζία ηοσ ενός (1)  λίηροσ.

                                                                                                                                                                               ΤΝΟΛΟ (€):

                                                                                                                                                                     ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΠΡΟΑΘΡΕΗ 10% (€) :

                                                                                                                                                                                               ΑΘΡΟΘΜΑ (€) :

                                                                                                                                                                                                       ΦΠΑ 13% (€) :

                                                                                                                                                                                             ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ (€) :

              ΚΤΡΘΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΘΑ                          ΘΩΑΝΝΗ ΚΑΣΟ





    ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ :       ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΘΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ

       ΣΟΤ  ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ

ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ

Α/Α 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ.
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΘΜΗ ΜΟΝ. ΑΡΘΘΜ.  

(€)
ΣΘΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΣΤΠΟ (ΜΑΡΚΑ)

1 ΛΙΤΡΑ 37.730

    Μεσσήνη          /        / 2022

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ/ΦΡΑΓΘΔΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ

ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΘΑ

ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

4.  ΕΝΣΤΠΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

 ΤΝΟΛΟ (€) :

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ (€) :

ΦΠΑ 13% (€):

ΕΘΔΟ

Προμήθεια παζηεριωμένοσ  αγελαδινού γάλακηος (διάρκειας μέτρι 7 

ημερών) με περιεκηικόηηηα ζε λιπαρά 1,5% ή 3,5%  και ζε 

ζσζκεσαζία ηοσ ενός (1) λίηροσ





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][]

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])
www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ: 
__________________________ ]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998762513
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.messini.gr
Πόλη: ΜΕΣΣΗΝΗ

Οδός και αριθμός:
ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π. ΠΤΩΧΟΥ & 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

Ταχ. κωδ.: 24200
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΤΣΟΣ
Τηλέφωνο: 2722360138
φαξ: -
Ηλ. ταχ/μείο: messini@messini.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος 
(διάρκειας μέχρι 7 ημέρες) το οποίο προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες των 
δικαιούμενων εργαζομένων του Δήμου Μεσσήνης. Ειδικότερα, στην υπ΄ αριθ. 512/2/4-2-
2022 μελέτη του Δήμου Μεσσήνης παρατίθενται αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
για την προμήθεια: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ" CPV: 15511000-3 (Γάλα)
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Αριθμός μελέτης: 512/2/4-2-2022

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Απάντηση:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΑΤΑΦΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Μεζζήνη          -        - 2022 
ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ       Απ. Ππυη.:                       
ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ                                
Σαρ. Γ/λζε : Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ 
       Σ.Κ. 24200 Μεζζήλε 
Σειέθσλν : 27223-60100 
E-mail  : messini@messini.gr 
            
 

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: 
« ΠΡΟΜHΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ » 

 
 

ηελ Μεζζήλε ζήκεξα ζηηο ___________________ νη  ππνγεγξακκέλνη: 1) 
_____________________________ , Γήκαξρνο Γήκνπ Μεζζήλεο ελεξγψληαο σο λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη 2) _______________________________ σο λφκηκνο 
εθπξφζσπνο θαη δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο __________________________ , κε 
δηαθξηηηθφ ηίηιν ________________________ κε ΑΦΜ: ____________________ , κε έδξα 
_________________________ Σ.Κ. ___________ , ηει.: _______________ , ε νπνία ζα 
απνθαιείηαη ζην παξφλ ζπκθσλεηηθφ «αλάδνρνο» 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ ππ΄ αξηζκ. 512/2/4-2-2022 κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο κε ζέκα: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟΤ  ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ». 

2. Σελ Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ δέζκεπζε ζηα 
νηθεία ινγηζηηθά βηβιία ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

3. Σηο παξαθάησ Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο:  

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ 

ΑΝΑΛΖΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 

ΠΟΛΤΔΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΑΓΑ Κ.Α.Δ. 

12/23-03-2022 6ΗΛΖΧΚ4-ΓΓΥ 

10.6063.0001, 15.6063.0001, 

20.6063.0001, 30.6063.0001, 

35. 6063.0001, 45.6063.0001, 

50.6063.0001 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΟΦΑΖΑΝΑΛΖΦΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΖ 

ΑΓΑ 
ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ 

ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ ΓΔΜΔΤΔΧΝ 

357/28-03-2022 Χ24ΜΧΚ4-Κ2Α 10.6063.0001-2 

358/28-03-2022 6Φ86ΧΚ4-ΡΔ0 15.6063.0001-2 

359/28-03-2022 601ΒΧΚ4-ΠΛ7 20.6063.0001-2 

360/28-03-2022 9ΓΖ1ΧΚ4-Σ5Κ 30.6063.0001-2 

361/28-03-2022 90ΥΞΧΚ4-8ΔΝ 35.6063.0001-2 

362/28-03-2022 ΦΝΕΘΧΚ4-Θ6Ο 45.6063.0001-2 

363/28-03-2022 9ΓΝΡΧΚ4-ΒΞΚ 50.6063.0001-2 
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4. Σνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο κε αξηζκφ: 107/2022  . 

5. Σν πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρψξεζε ν Γήκνο Μεζζήλεο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηελ παξαπάλσ  πξνκήζεηα, ην νπνίν έιαβε ΑΓΑΜ: 
22REQ010238793. 

6. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα πνπ θαηαρψξεζε ν Γήκνο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα, ην νπνίν έιαβε 
ΑΓΑΜ: 22REQ010278022. 

7. Σελ κε αξηζ. __________________ Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: 
“Έγθξηζε κειέηεο, έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜHΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ 
ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ» κε δηαγσληζκφ, κε αλνηθηή 
δηαδηθαζία, κέζσ ΔΖΓΖ - θαηάξηηζε φξσλ θαη ζχληαμε δηαθήξπμεο –νξηζκφο 
επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκήζεηαο”,  ε νπνία αλαξηήζεθε ζην 
Γηαδίθηπν (Γηαχγεηα), κε ΑΓΑ: _________________________   . 

8. Σελ ππ΄ αξηζκ ..... δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ…) θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ζπλέηαμε ε Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ αλσηέξσ ελ ζέκαηη ζχκβαζε πξνκήζεηαο. 

9. Σελ ππ΄ αξηζκ … απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην 
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο (ΑΓΑΜ…), ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο, ζηνλ 
Αλάδνρν θαη ηελ αξηζκ. πξση. …………… εηδηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζε απηφλ 
ηελ…... 

10. Σελ απφ ……ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ πεξί κε νςηγελψλ κεηαβνιψλ, θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο πεξ. (2) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 [κλεκνλεχεηαη κφλν 
ζηελ πεξίπησζε ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο] 

11. Όηη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1 
πεξηπη. 42 ηνπ Ν.4412/2016: 

-ε ππ’ αξηζ. ............ δηαθήξπμε, κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο 

-ε ππ’ αξηζ. ............ Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηεο χκβαζεο  

-νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 

ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

(ζην εμήο «ηα Έγγξαθα ηεο χκβαζεο»)  

-ε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

6. Όηη ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ: ππ’ αξηζ. .............. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο/ 
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο/ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο/  ..............., 
πνζνχ ........................ επξψ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο 
ζπκθσλεηηθνχ 

 

πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα : 

 
 

Άπθπο 1 
Ανηικείμενο 

 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη πξνκήζεηα παζηεξησκέλνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο 

(δηάξθεηαο κέρξη 7 εκεξψλ), ην νπνίν πξννξίδεηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ δηθαηνχκελσλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 
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________________ Γηαθήξπμεο θαη ηα ηεχρε ηεο ππ΄ αξηζκ. 512/2/4-2-2022 κειέηεο ηνπ 

Γήκνπ Μεζζήλεο κε ζέκα: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟΤ  ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ» κε ζπλνιηθή ηηκή ________________ € πιένλ Φ.Π.Α. 13% (ήηνη: 

______________ €) =  ______________ € κε Φ.Π.Α. 13 %, σο εμήο: 

Α/Α  ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ. 

ΠΟΟ- 

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑ- 

ΔΟ (€) 

ΜΕΡΙΚΗ  

ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

ΟΛΙΚΗ  

ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

Α.1 

Προμήθεια παςτεριωμζνου  

αγελαδινοφ γάλακτοσ (διάρκειασ μζχρι 

7 ημερϊν) με περιεκτικότητα ςε λιπαρά 

1,5% ή 3,5% και ςε ςυςκευαςία του 

ενόσ (1)  λίτρου). 

ΛΙΣΡΑ 37.730 
  

  

    ΤΝΟΛΟ: 
 

        ΦΠΑ 13%: 
 

        ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

 
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

 
Άπθπο 2 

Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ 
 

Πηγή χρημ/ςησ:  Ίδιοι Πόροι. Η πίςτωςη  για το ζτοσ 2022 ανζρχεται ςε 28.139,04 € και  
είναι εγγεγραμμζνη ςτουσ Κ.Α.: 10.6063.0001, 15.6063.0001, 20.6063.0001, 30.6063.0001, 
35.6063.0001, 45.6063.0001, 50.6063.0001, του προχπολογιςμοφ του Δήμου Μεςςήνησ  
ζτουσ  2022 και θα υπάρξει πρόβλεψη ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2023 για ποςό 
28.139,03 €. 

 
 

Άπθπο 3 
Γιάπκεια ζύμβαζηρ –Υπόνορ Παπάδοζηρ 

 

3.1. Γςνάμει ηος άπθπος 1.3 ηηρ Γιακήπςξηρ, η χρονική διάρκεια ιςχφοσ τησ ςφμβαςησ 
(χρόνοσ παράδοςησ του ςυνόλου τησ δημόςιασ ςφμβαςησ προμήθειασ) είναι: Δώδεκα  
(12 ) μήνεσ,  με ημερομηνία ζναρξησ ςτισ ______________ . 
 
 
 

Άπθπο 4 
Τποσπεώζειρ Αναδόσος 

 
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη δεζκεχεηαη αλέθθιεηα  ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή:  
 
4.1. φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.3.1. ηεο Γηαθήξπμεο, ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’(θαη  ηνπ λ. 4412/2016).  Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
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ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 
νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο  
 
4.2. α) φηη ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη κε ηελ παξνχζα, φηη ζα  ιακβάλεη ηα 
θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά Έγγξαθα ηεο χκβαζεο θαη φηη δελ ζα ελεξγήζεη 
αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ   φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο. 
β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, 
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 
νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ 
λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπο 
νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη κειψλ 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε 
δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο 
απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε 
απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 
 [Δθ’ φζνλ ζπληξέρεη εθαξκνγήο, ζην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη: ] 
4.3. φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.3.2. ηεο Γηαθήξπμεο, κε δεδνκέλν πσο ε ελ ζέκαηη ζχκβαζε 
πξνκεζεηψλ πξντφλησλ εκπίπηεη  ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, ππνρξενχηαη θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο απηήο λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001.  
Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρζεθε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ 
δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ 
ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 
άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016. 
Ο αξηζκφο ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ……είλαη ν ……. 
 
4.4. φηη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο 
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
4.5. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ 
ζπκθέξνληφο ηεο, γηα έθηαθηνπο ιφγνπο θαη γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο κνλνκεξψο 
θαη αδεκίσο γη’ απηήλ, λα παξαιακβάλεη πξνκήζεηεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απφ ηηο 
πξνυπνινγηζζείζεο. Ζ επηθαηξνπνίεζε γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ηεο πνζφηεηαο 
πξνκεζεηψλ γίλεηαη κε απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 
Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηελ επηθαηξνπνηεκέλε γηα ιφγνπο 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πνζφηεηα πξνκεζεηψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ηηκή 
πξνζθνξάο πνπ θαηαθπξψζεθε κε ην δηαγσληζκφ. 
Ο Αλάδνρνο ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε ηπρφλ δηθαίσκά ηνπ θαη 

απφ θάζε αμίσζή ηνπ λα πξνζβάιιεη ή δηαξξήμεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε πξνκήζεηαο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαζψο θαη απφ θάζε αγσγή ή έλζηαζή ηνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηα άξζξα 178, 179 θαη 388 ηνπ Α.Κ.  

 
 

Άπθπο 5 
Σπόπορ πληπυμήρ 

 
5.1. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.1.1 ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ησλ  εηδψλ.   

 
5.2. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ Αλάδνρν 
ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ 
ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  
 
5.3. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε 
ησλ  ζπκβαηηθψλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 
ινηπά  έγγξαθα ηεο χκβαζεο. Ηδίσο ν Αλάδνρνο  βαξχλεηαη κε ηηο  θξαηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 5.1.2 ηεο Γηαθήξπμεο. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 
 
5.4. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 
θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
 
5.5. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο (πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 
παξαιαβήο θιπ.) ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ειέγρνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Γηα 
ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν 
ηηκνιφγην εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξσηνθφιινπ 
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θαη ε πιεξσκή ηνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ζε 
επηπιένλ ηξηάληα (30) εκέξεο.  
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ αγαζψλ θαη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη 
πεξηέιζεη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία απηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ηηκνιφγην ή άιιν 
ηζνδχλακν παξαζηαηηθφ πιεξσκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
ππνπαξ. Ε5 ηεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο 
ησλ Ν.4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη νθείιεη ηφθνπο 
ππεξεκεξίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ αλάδνρν.

1
 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

ππνβνιήο ησλ νηθείσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ θαζίζηαηαη 
ππεξήκεξνο, εη κε κφλν απφ ηελ εκέξα πξνζθφκηζήο ηνπο.  
 
 

Άπθπο 6 
Αναπποζαπμογή ηιμήρ 

 
Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκήο.  
 
 

Άπθπο 7 
Υπόνορ Παπάδοζηρ Τλικών-Παπαλαβή ςλικών -  

Υπόνορ και ηπόπορ παπαλαβήρ ςλικών  
 
7.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά. ζην ρξφλν , ηξφπν θαη ηφπν  πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 6.1. θαη 6.2.  ηεο Γηαθήξπμεο.  
 
7.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα πιηθά ζχκθσλα  κε 
ην άξζξν 6.1. ηεο Γηαθήξπμεο. Με εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
επάγεηαη ηε θήξπμε απηνχ σο έθπησηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.1.2  ηεο Γηαθήξπμεο.   
 
H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, ππφ ηνπο φξνπο,  δηαδηθαζίεο παξαιαβήο, 
ηξφπνπο πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ, αλάιεςεο ηνπ θφζηνπο δηελέξγεηαο 
ειέγρνπ απφ ηνλ Αλάδνρν  πνπ νξίδνληαη θαη ζπκθσλνχληαη ζην άξζξν 6.2 ηεο Γηαθήξπμεο.   
 
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, 
κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6.2.1. ηεο 
Γηαθήξπμεο  
 

                                                           
1 Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τησ Γενικήσ Δ/νςησ Δημοςιονομικήσ 
Πολιτικήσ (ΓΛΚ) του Τπουργείου Οικονομικϊν 
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7.3. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο θη εθφζνλ έρνπλ 
νινθιεξσζεί φινη νη έιεγρνη  
 
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 
απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο.  
 
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, ζην σο άλσ άξζξν 6.2.2. νξηδφκελε  απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 
πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 
έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ νπνία δελ 
κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή 
παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
παξάγξαθν 7.2 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ άξζξσλ  6.2.1. ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ 
άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ 
ηελ παξνχζα  ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  
 
7.4. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ 
αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή 
απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ 
αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 
 
7.5.Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε 
ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 
4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξάηαζε 
ρνξεγείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη 
ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
 

Άπθπο 8 
Διδικοί όποι ναύλυζηρ –αζθάλιζηρ -ανακοίνυζηρ θόπηυζηρ και ποιοηικού ελέγσος 
ζηο εξυηεπικό 
 

χετικά ιςχφουν τα άρθρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016 

 

 
 

Άπθπο 9 
Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών –Ανηικαηάζηαζη 

 
9.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε 
άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζηνπο ρξφλνπο, ηε 
δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο θαη ηελ ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε απηή θαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.4. ηεο Γηαθήξπμεο. 
9.2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθ’ φζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
9.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 
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Άπθπο 10 
Τπεπγολαβία 

 
10.1.Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.4.1. ηεο Γηαθήξπμεο,  δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιφγσ αλάζεζεο ηεο 
εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  
 
10.2. Ο Αλάδνρνο κε ην απφ ...... έγγξαθφ ηνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, θαη 
ζχκθσλα κε ην  άξζξν 4.4.2. ηεο Γηαθήξπμεο, ελεκέξσζε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ 
επσλπκία/φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε αιιαγή ησλ 
πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ελ 
ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 
ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 
ππεξγνιάβνπο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε 
ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη  νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε 
ηνπ ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν 
ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία

2
.  

 
10.3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3  ηεο Γηαθήξπμεο θαη κε ηα 
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2  ηεο Γηαθήξπμεο  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 4.4.3. ηεο Γηαθήξπμεο. Δπηπιένλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη 
νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο 
άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ 
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.4.3. ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

 
 

Άπθπο 11 
Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος –Κςπώζειρ 

 
11.1. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαθέξνληαη θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο. ηνλ 
Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηφπηλ ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη 
θπξψζεηο/απνθιεηζκφο   πνπ πξνβιέπνληαη ζην σο άλσ άξζξν 5.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
11.2. Αλ ην ζπκβαηηθφ πιηθφ θνξησζεί -παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα 
κε ηε Γηαθήξπμε θαη ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν/ηφθνο θαη 
εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
11.3.  ε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ επηβάιιεηαη επίζεο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, 
πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ 
δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, αλαζέηνληαο ην 
αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Σν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη 
κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
Γ = (ΣΚΣ - ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 

                                                           
2
 ε περίπτωςη που ο ανάδοχοσ ζχει ςτηριχθεί ςτισ ικανότητεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τη 

χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ςφμφωνα με τισ απαιτήςεισ τησ 
διακήρυξησ, προβλζπονται ςτο ςημείο αυτό όροι ςχετικά με τη διαδικαςία και τισ προχποθζςεισ 
αντικατάςταςήσ του 
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έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη 
ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 
ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ 
πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 
ΣΚΔ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ 
πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία 
θεξχρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηελ 
ηηκή 1,05 . 
Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη 
ε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
 

Άπθπο 12 
Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ 

 
12.1.Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 4.5 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ: Πξνβιέπεηαη Γηθαίσκα πξναίξεζεο (option) ηνπ Γήκνπ 
Μεζζήλεο, γηα ηελ δέζκεπζε ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή λα ζπλαηλέζεη ζηελ πξνκήζεηα 
επηπιένλ πνζνηήησλ απηψλ ηεο ππ’ αξ. 512/2/4-2-2022 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ζε 
κέγηζην πνζνζηφ 10%, κε ηηκή κνλάδαο, ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή κνλάδαο ζηηο αξρηθέο 
πνζφηεηεο.  
 
12.2. Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε 
γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ 
λ.4412/2016. 
 
 

Άπθπο 13 
Ανυηέπα Βία 

 
13.1.Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 
βίαο.  
13.2.Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ 
ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη 
επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο 
απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη κεηά απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκφδηνπ γηα απηφ νξγάλνπ.  
Μφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη 
ν Αλάδνρνο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ή κε θαηάιιεια 
εθπιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
 

 
Άπθπο 14 

Ολοκλήπυζη ζςμβαηικού ανηικειμένος 
 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί, φηαλ παξαιεθζνχλ νξηζηηθά, πνζνηηθά θαη 
πνηνηηθά ηα αγαζά πνπ παξαδφζεθαλ, φηαλ απνπιεξσζεί ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη 
εθπιεξσζνχλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ή λφκηκεο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη φηαλ απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα 
ζηε ζχκβαζε.  
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Άπθπο 15 

Γικαίυμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 
 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4.6 ηεο 
Γηαθήξπμεο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο. 

 
 

Άπθπο 16 
Δθαπμοζηέο Γίκαιο – Δπίλςζη Γιαθοπών 

 
16.1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εηδηθφηεξα α) απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην 
πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1.4. ηεο Γηαθήξπμεο θαη β) ηε Γηαθήξπμε θαη ηα Έγγξαθα ηεο 
χκβαζεο.   
 
16.2.Ο Αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ επηβάιινπλ ζε 
βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ άξζξσλ ηεο Γηαθήξπμεο  5.2. (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα 
εθπηψηνπ -Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ),6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ 
–αληηθαηάζηαζε), κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξίδνληαη θαη ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5.3. ηεο Γηαθήξπμεο.  
 
16.3. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ηελ 
εξκελεία, θαη/ή ην θχξνο θαη/ή  ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ή εμ αθνξκήο ηεο,  επηιχνληαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.4. ηεο Γηαθήξπμεο.  
 
 

Άπθπο 17 

ςμμόπθυζη με ηον Κανονιζμό ΔΔ/2016/2019 και ηον ν. 4624/2019 (Α 137)
3
  

 

Σα αληηζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο 
Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ / General Data Protection Regulation – GDPR) θαη ηνπ 
Ν. 4624/2019. Δηδηθφηεξα: 

Α) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηεζέλησλ/ζπλεξγαηψλ/δαλεηδφλησλ 
εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

Ο Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο θαη επηηξέπεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε-επηβεβαίσζε φισλ 
ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ αλαγθαία επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιιεο δεκφζηεο 
αξρέο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνζεθεχεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,  ηελ εθπιήξσζε ησλ κεηαμχ 
ηνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελ γέλεη ζπκκφξθσζή ηεο κε λφκηκε ππνρξέσζε, ζε έγραξην 
αξρείν θαη ζε ειεθηξνληθή βάζε κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο κε πξφζβαζε 
απζηεξψο θαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ή παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο 
αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη νη νπνίνη δηελεξγνχλ 
πξάμεηο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

                                                           
3
 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνβεί ζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία (π.ρ. ζπιινγή, θαηαρψξηζε, 
νξγάλσζε,  απνζήθεπζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή, θαηαζηξνθή θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηέξσ 
αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο, ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φπσο: (α) επίζεκσλ 
ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο, (β) ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, (γ) δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, (δ) γεληθψλ πιεξνθνξηψλ, (ε) 
ζηνηρείσλ πιεξσκήο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, (ζη) δεδνκέλσλ 
εηδηθήο θαηεγνξίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηβάιιεηαη απφ ηνπο φξνπο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ή 
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ δαλεηδφλησλ εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ) απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε 
εηψλ γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο  ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη 
δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα 
ζχκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ν Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, θνξεηφηεηαο, δηφξζσζεο, 
πεξηνξηζκνχ, δηαγξαθήο ή θαη ελαληίσζεο ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Γελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ 
απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιερζεί παξά κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4624/2019. 

Ζ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε άιιν 
δεκφζην θνξέα επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ σο άλσ λφκνπ, εθφζνλ είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ή ηνπ ηξίηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν 
δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 
επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ηα αθφινπζα:  
EMERA V ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ 
Email: emerav@emerav.com  
Σει.: 211-1133583 
 

Β) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην 
εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ΓΚΠΓ. 
Δηδηθφηεξα, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

α) ν αλάδνρνο (εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία) επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα κφλν βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ εληνιψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ππεχζπλνο 
επεμεξγαζίαο),  

β) δηαζθαιίδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ηεινχλ ππφ 
ηε δένπζα θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο,  

γ) ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 ΓΚΠΓ,  

δ) ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξφζιεςε άιινπ 
εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία,  

ε) ιακβάλεη ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη επηθνπξεί ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κε 
ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο λα απαληά ζε αηηήκαηα γηα 
άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην θεθάιαην III δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ,  
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ζη) ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 32 έσο 36 ΓΚΠΓ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε 
ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία,  

δ) θαη’ επηινγή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (αλαζέηνπζα αξρή), δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη φια 
ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο θαη δηαγξάθεη ηα πθηζηάκελα αληίγξαθα, εθηφο εάλ ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο απαηηεί ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  

ε) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο 
απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη 
επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, πνπ 
δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή απφ άιινλ ειεγθηή εληεηαικέλν απφ ηνλ 
ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.  

η) Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ πξνζιακβάλεη άιινλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ρσξίο 
πξνεγνχκελε εηδηθή ή γεληθή γξαπηή άδεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο.  

 
 

Άπθπο 18 
Λοιποί όποι 

 
Άπαληεο νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Δγγξάθσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα, αλαγλψζζεθε θαη 
ππνγξάθεθε σο αθνινχζσο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟΗ 

          Ο ΓΖΜΑΡΥΟ           Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

 

 

  





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Αποδεικτικά μζςα (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

2.2.3.1 Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ για τα 
αδικιματα που ορίηονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 ν. 
4412/2016: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το 
δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 
Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ 
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με 
τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
Παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Απόςπαςμα 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, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1: α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ 
δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 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. 

2.2.3.2 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, τόςο 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτθν 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

Α) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ- μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν 
εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2. : α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis))  και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 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. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ:  





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Αποδεικτικά μζςα (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

Φορολογικι Ενθμερότθτα, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, 
βεβαίωςθ οφειλισ που εκδίδεται από τθν Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν 
ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ  ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ.  
 

Ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 
εγκατεςτθμζνοσ όςο και όςο και ςτθν Ελλάδα, εάν είναι 
άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Β) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν 
εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2: α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 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. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ: Αςφαλιςτικι 
Ενθμερότθτα άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ 
που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτι 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τθσ (και οποιοδιποτε άλλου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον 
οποίο τυχόν υπάγεται)  

 Γ) Υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του 
ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ. Η διλωςθ απαιτείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν 
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υπάγεται  αποκλειςτικά ςτον e-ΕΦΚΑ)  

 Δ) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

2.2.3.4.α Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ  

2.2.3.4.β Καταςτάςεισ οικονομικισ αφερεγγυότθτασ: 
Πτϊχευςθ 
Υπαγωγι ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ειδικι 
εκκακάριςθ 
Αναγκαςτικι διαχείριςθ από δικαςτιριο ι εκκακαριςτι  
Υπαγωγι ςε Διαδικαςία εξυγίανςθσ 
 

Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα 
δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό 
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4.β: α) επίςθμθ 
διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 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. 
 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
προςκομίηουν: 
α) Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
 Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. 
περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του 
νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΠΕ προςκομίηεται επιπλζον 
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πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
β) Πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό 
πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των 
εταίρων.  
Προκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ,  το Ενιαίο 
Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα 
ςωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το 
Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
 

γ) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από 
τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet,  από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ 
τουσ. 

2.2.3.4.γ Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του εφαρμογισ θ 
περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), 
και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ 

2.2.3.4.δ Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ 

2.2.3.4.ε Παροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ, 
ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ [άλλωσ, ςε 
περίπτωςθ προθγοφμενθσ εμπλοκισ, αυτι δθλϊνεται ωσ 
πραγματικό γεγονόσ] 

2.2.3.4.ςτ Πρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ από προθγοφμενθ ςφμβαςθ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
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προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων 
ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

2.2.3.4.η 
και θ 

Σοβαρζσ απατθλζσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, 
αδυναμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν, απόπειρα 
επθρεαςμοφ, με ακζμιτο τρόπο, τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι απόκτθςθσ 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.   
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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) δεν ιταν 
ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, 
και 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 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

2.2.3.4.κ Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε 
βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο 
του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με 
πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

2.2.3.8 Οριηόντιοσ αποκλειςμόσ από μελλοντικζσ διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν ζχει επιβλθκεί 
ςτον οικονομικό φορζα θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 

2.2.4 Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 
 

Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, το 
οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
 

Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο εμπορικό μθτρϊο, το οποίο να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  
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Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελθτθρίων (Εμπορικό, 
Βιομθχανικό ι Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο) 

 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. 

 Απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, τησ νόμιμησ 
ςφςταςησ και των μεταβολών, ςτισ περιπτώςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και 
εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν 
κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και 
τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ) 

Σχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει 

να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ 

προςκομίηονται: 

 

i) Για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτϊςεισ 

που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, 

κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΗ1, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

                                                           
1
    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
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ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ2, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςφςταςησ και των μεταβολών του 

νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΗ, 

εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 

ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 

οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 

υποβολι τουσ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΠ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Π.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Όμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του 

ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι ανάλογθ 

με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων 

που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 

2
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ 

εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Πιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, 
κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Αποδεικτικά μζςα (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που 

αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον 

απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ 

του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ 

εξουςίεσ. Όςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν 

χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται 

εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, 

κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, 

και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ 

τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ 

φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 

των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  

του οικονομικοφ φορζα, 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. 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Αποδεικτικά μζςα (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

2.2.8.2 Ποςοςτό υπεργολαβίασ.  
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα 
δθλϊνονται οι υπεργολάβοι ςτουσ οποίουσ κα ανατεκεί τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ και το ποςοςτό τθσ υπεργολαβίασ, κακϊσ και υπεφκυνθ 
διλωςθ των προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν 
ανάκεςθ τθσ υπεργολαβίασ με το ςχετικό ποςοςτό, ςε περίπτωςθ 
που ο οικονομικόσ φορζασ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ. Στθν περίπτωςθ 
που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
διακιρυξθσ. 
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