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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Διμοσ Μεςςινθσ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμάρχου Ρ. Ρτωχοφ & Μεταμ. Σωτιροσ 

Ρόλθ Μεςςινθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 24200 

Τθλζφωνα 2722360138, 2722360152, 27223-60100 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  messini@messini.gr 

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ ΙΩΑΝΝΘΣ ΚΑΤΣΟΣ, ΜΑΙΑ ΚΥΙΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.messini.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Διμοσ  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ  O.T.A 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ και τθσ 
ιςτοςελίδασ του Διμου https://www.messini.gr  

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΗΔΗΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ)  Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

δ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται θλεκτρονικά μζςω ΕΣΗΔΗΣ ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ.  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ, που αφορά ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κα βαρφνει 
τον Κ.Α. 60.6481.0001 «Ρρομικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ των Ραιδικϊν Στακμϊν» από ΕΣΡΑ (ΕΕΤΑΑ-
ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) με 4.724,10 € για το ζτοσ 2022 και με 51.965,06 € για το ζτοσ 2023, τον Κ.Α. 
15.6495.0003 «Ενίςχυςθ Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου» από Ιδίουσ Ρόρουσ ι Δωρεά του προχπολογιςμοφ 
του Διμου με 6.000,00 € για το ζτοσ 2022 και 11.236,38 € για το ζτοσ 2023 και τον Κ.Α. 15.6481.0001 
«Ρρόγραμμα ςίτιςθσ» από Ιδίουσ Ρόρουσ ι Δωρεά του προχπολογιςμοφ του Διμου με 2.492,48 € για το 
ζτοσ 2022 και 27.417,26 € για το ζτοσ 2023. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν υπϋ αρικ. 
523/13/18-7-22  μελζτθ του Διμου Μεςςινθσ , θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ (Ραράρτθμα Ι). 
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Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια τροφίμων  για τουσ δφο παιδικοφσ ςτακμοφσ (Αϋ, Γϋ), τον 
βρεφονθπιακό ςτακμό Δ.Ε. Μεςςινθσ (Δϋ) και τον παιδικό ςτακμό Δ.Ε. Ανδροφςασ, κακϊσ επίςθσ το 
κοινωνικό παντοπωλείο του Διμου Μεςςινθσ και το πρόγραμμα ςίτιςθσ του Διμου Μεςςινθσ, 
προβλζποντασ να καλφψουν τισ ανάγκεσ για ζνα ζτοσ, με θμερομθνία ζναρξθσ τουλάχιςτον ςτισ                 
01-12-2022.  

Η ςφμβαςθ αποτελείται από δεκαεννζα (19) ξεχωριςτοφσ επί μζρουσ προχπολογιςμοφσ (Ομάδεσ – 
Τμιματα) ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικ. 523/13/18-7-22  μελζτθ του Διμου Μεςςινθσ (Ραράρτθμα Ι): 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΤΟΦΙΜΑ) ΡΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ  

ΟΜΑΔΑ 2 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΤΟΦΙΜΑ) ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. 
ΑΝΔΟΥΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 3 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΤΟΦΙΜΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ          

ΟΜΑΔΑ 4 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΤΟΦΙΜΑ) ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΘΣ Δ.Ε. 
ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 5 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EIΔΩΝ  ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ ΡΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΥ  
ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 6 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EIΔΩΝ  ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. 
ΑΝΔΟΥΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 7 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EIΔΩΝ  ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΘΣ Δ.Ε. 
ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 8 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΡΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΩΝ 
Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 9 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ   Δ.Ε. ΑΝΔΟΥΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 10 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ  Δ. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 11 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΘΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 12 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΡΑΙΔΙΚΩΝ / 
ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 13 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. 
ΑΝΔΟΥΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 14 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ Δ. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 15 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΘΣ 
Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 16 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΥ  
ΣΤΑΘΜΩΝ  Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 17 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. 
ΑΝΔΟΥΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 18 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΘΣ  Δ.Ε. 
ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 19 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει προςφορά για όςουσ προχπολογιςμοφσ (Ομάδεσ – 

Τμιματα) ενδιαφζρεται, δθλαδι από ζναν ζωσ δεκαεννζα, για το ςφνολο όμωσ των ειδϊν και των 

ποςοτιτων . 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε δεκαεννζα 

(19). Ζτςι, κα προκφψουν από ζνασ ζωσ δεκαεννζα ανάδοχοι. 

 

Ρροςφορά  γίνεται  δεκτι για το ςφνολο των ειδϊν και των ποςοτιτων του ενδεικτικοφ   

προχπολογιςμοφ   κάκε   ομάδασ, για τθν οποία υποβάλλεται προςφορά, αλλιϊσ θ προςφορά 

απορρίπτεται. 

 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ανζρχεται ςτο ποςό των 103.835,28 € 

(εκτιμϊμενθ αξία χωρίσ ΦΡΑ: 91.550,59 €,   ΦΡΑ: 12.284,69 €). 

 

Χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (χρόνοσ παράδοςθσ του ςυνόλου τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

προμικειασ): δϊδεκα  (12 ) μινεσ,  με θμερομθνία ζναρξθσ τουλάχιςτον τθν 01-12-2022.  

 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

τιμισ. Ειδικότερα: 
 

1. Για τουσ προχπολογιςμοφσ (Ομάδεσ – Τμιματα): 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι) για κάκε ομάδα. 

2. Για τουσ προχπολογιςμοφσ (Ομάδεσ – Τμιματα): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, κριτιριο ανάκεςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει του 
μεγαλφτερου  προςφερόμενου ενιαίου   ποςοςτοφ  ζκπτωςθσ  επί  τοισ εκατό  (%) για κάκε ομάδα.   

ιτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν:  

1) Για τα είδθ τροφίμων των Ομάδων - Τμθμάτων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, του 
προχπολογιςμοφ μελζτθσ, για τα οποία εκδίδεται δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν από το Τμιμα 
Εμπορίου & Απαςχόλθςθσ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Ρ.Ε. Μεςςθνίασ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν.3438/2006, το 
παραπάνω ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα εφαρμοςκεί επί των 
τιμϊν του δελτίου πιςτοποίθςθσ τιμϊν για αυτά τα είδθ, οι οποίεσ ιςχφουν κατά τθν θμζρα 
παράδοςθσ των ειδϊν, και όχι επί των τιμϊν του προχπολογιςμοφ μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ, 
οι οποίεσ είναι απλά ενδεικτικζσ. 

2) Για τισ Ομάδεσ – Τμιματα:  1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, για τθν αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εφαρμόηεται 
ο τφποσ: Τ =Τ προςφοράσ (1+ΔΤΚ) 
Ππου ΔΤΚ: ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ςτθν οποία υπάγονται τα 
αγακά, όπωσ ζχει ανακοινωκεί από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μινα που 
προθγείται του χρόνου παράδοςθσ των αγακϊν, ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του ζτουσ κατά το 
οποίο υποβλικθκε θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα, και ανακοινϊνεται ςε μθνιαία βάςθ από 
το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  
 Τ  προςφοράσ: θ τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο ανατίκεται 
θ ςφμβαςθ και Τ: θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι. 
Η αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εφαρμόηεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοςθσ των αγακϊν, 
ςυντρζχουν ακροιςτικά οι εξισ ςυνκικεσ: 
α) ζχουν παρζλκει δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν, που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
β) ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι (ΔΤΚ) είναι μικρότεροσ από μείον τρία τοισ εκατό (-3%) και 
μεγαλφτεροσ από τρία τοισ εκατό (3%), 
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γ) θ ανακζτουςα αρχι διακζτει τισ απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν εφαρμογι τθσ αναπροςαρμογισ 
τθσ τιμισ. 
Τα παραπάνω αναφερόμενα ιςχφουν υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 132, περί τροποποίθςθσ 
ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ, με υπαιτιότθτα του 
αναδόχου, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν λαμβάνεται υπόψθ για τθν αναπροςαρμογι. 
 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακών 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακών παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπθρεςιών του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

5. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

8. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 
(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

9. Του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν1 

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

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

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κώδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

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

16. του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.»  

                                                           
1
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 

άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ 
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379, 
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17. του ν. 4912/2022 (Αϋ59) «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου 
Δικαιοςφνθσ» 

18. τθσ υπ' αρικμ. 76928/09.07.2021 Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – 
Επικράτειασ με κζμα: “Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 3075)  

19. τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικών 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειών και Τπθρεςιών με 
χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιών του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

20. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

21. Τθσ υπϋ αρικμ. 523/13/18-7-22  μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ με κζμα: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ 
ΔΘΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ». 

22. Τθσ Βεβαίωςθσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ Διμου Μεςςινθσ για τθν δζςμευςθ ςτα οικεία 

λογιςτικά βιβλία τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ. 

23. Τθσ υπ’ αρ. 34/22-07-2022 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ Ρολυετϊν Δαπανϊν του Διμου 
Μεςςινθσ με ΑΔΑ: 9ΤΑΥΩΚ4-ΥΚΔ . 

24. Των παρακάτω ςχετικϊν Αποφάςεων Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Διμου Μεςςινθσ: 
 
 
 

ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ 
ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ 

ΑΔΑ ΑΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΘΣΘΣ ΣΤΟ 
ΜΘΤΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

771/22-07-2022 6ΣΘ8ΩΚ4-1ΞΜ 15.6481.0001-2 

772/22-07-2022 660ΨΩΚ4-ΝΑ3 15.6495.0003-3 

773/22-07-2022 6ΒΝΦΩΚ4-ΚΩΑ 60.6481.0001-2 

 

25. Του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ παραπάνω προμικειασ με αρικμό: 309/2022  . 
26. Του πρωτογενοφσ αιτιματοσ που καταχϊρθςε ο Διμοσ Μεςςινθσ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων, για τθν παραπάνω  προμικεια, το οποίο ζλαβε ΑΔΑΜ: 
22REQ010953571. 

27. Του εγκεκριμζνου αιτιματοσ που καταχϊρθςε ο Διμοσ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), για τθν παραπάνω προμικεια, το οποίο ζλαβε ΑΔΑΜ: 
22REQ010987673. 

28. Τθσ με αρικ. 329/2022 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: “Ζγκριςθ μελζτθσ, ζγκριςθ 
διενζργειασ προμικειασ: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΡΟΣΩΡΩΝ» με διαγωνιςμό, με ανοικτι διαδικαςία, μζςω ΕΣΘΔΘΣ - κατάρτιςθ όρων και ςφνταξθ 
διακιρυξθσ – οριςμόσ επιτροπϊν”,  θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Διαφγεια), με ΑΔΑ: 
6ΔΓΡΩΚ4-9Ε7 . 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 28-09-2022 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 

15:00 μ.μ. 

Η υποβολι των ζντυπων (φυςικϊν) φακζλων κα γίνει ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5. τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ . 
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Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr 

Το άνοιγμα των Ρροςφορϊν κα γίνει τθν 04-10-2022 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. 

1.6   Γεκνζηόηεηα 

 Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Επίςθσ αναρτάται μαηί με το, ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ΕΕΕΣ, ςτο 

διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.messini.gr και ςτθν 

διαδρομι: ΑΧΙΚΘ/ΕΝΘΜΕΩΣΘ/ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΑΧΘ/ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ/ΕΓΑ-ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ-ΕΓΑΣΙΕΣ. 

 Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.2 :  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου ο διαγωνιςμόσ ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 169823  , μαηί με τθν 

περίλθψθ διακιρυξθσ, και το, ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ΕΕΕΣ. 

 Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίςθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο3 4 5, ςφμφωνα με το Ν.3548/07 

άρκρα 1 παρ.3, 2, 3Α, ΝΣΚ 333/08, Εγκφκλιοσ 33 με αρ πρωτ 46097/22-7-2008 του ΥΡΕΣ/ΓΕΝ. ΔΝΣΘ 

ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΥΤ/ΣΘΣ/ ΔΝΣΘ ΤΕΧΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ και τθν υπ’ αρ. πρωτ. Ε/217/17-06-2022 Απόφαςθ τθσ 

Ρροϊςταμζνθσ τθσ Διεφκυνςθσ Εποπτείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ 

και Ενθμζρωςθσ τθσ Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ με κζμα: «Καταχϊρθςθ  θμεριςιων και 

εβδομαδιαίων περιφερειακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων ςτο θλεκτρονικό μθτρϊο περιφερειακοφ και 

τοπικοφ τφπου του άρκρου 2 του Ν. 3548/2007 (Αϋ68), όπωσ ιςχφει», ςε δφο θμεριςιεσ και μία 

εβδομαδιαία περιφερειακι εφθμερίδα του Νομοφ Μεςςθνίασ.  

 

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 
 
Το το ςφνολο των εξόδων δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςτον 
Ελλθνικό Τφπο, βαρφνουν τον ανάδοχο προμθκευτι (βι. άρκρα 1 παρ. 3,  και  4 παρ. 3, ν. 3548/2007, 
ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφουν ςιμερα), 
ςφμφωνα με το ποςοςτό του προχπολογιςμοφ μελζτθσ, που αντιςτοιχεί ςτισ ομάδεσ που κα 
κατακυρωκοφν ςε αυτόν.  

Εκτιμάται ότι θ ςυνολικι δαπάνθ δθμοςίευςθσ για το ςφνολο των αναδόχων κα είναι τθσ τάξθσ των 
χιλίων πενιντα τεςςάρων ευρϊ (1.054,00 €). 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

                                                           
2
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

3
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 

118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

4
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ 

του ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

5
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ 
Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
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απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ6  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
6
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 Θ Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

 Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

   ΡΑΑΤΘΜΑ I  : Θ υπ’ αρικ. 523/13/18-7-22  μελζτθ του Διμου Μεςςινθσ 

   ΡΑΑΤΘΜΑ II : το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

   ΡΑΑΤΘΜΑ III: Σχζδιο Συμφωνθτικοφ 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV: Ρίνακασ αντιςτοίχιςθσ λόγων αποκλειςμοφ-κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ και 

αποδεικτικϊν μζςων 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr7. 

Γενικζσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ: Δθμάρχου Ρ. Ρτωχοφ & Μεταμ. Σωτιροσ, 24 200  
Μεςςινθ (αρμόδιοι κ. Κάτςοσ Ιωάννθσ και κ. Κυριακοποφλου Μαρία)  και ςτα τθλζφωνα : 27223-60138 
και 27223-60152, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 07:00 ζωσ 15:00 μζχρι και τθν προθγοφμενθ του 
διαγωνιςμοφ εργάςιμθ θμζρα. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ και τθσ 
ιςτοςελίδασ του Διμου https://www.messini.gr  

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

                                                           
7
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 
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α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ8.  

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ9.  

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ10 ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςτα αγγλικά, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 11 . 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο12 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)13, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

                                                           
8
 Άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

9
  Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 
10

  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
11

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
12

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
13

  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
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Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν14, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ15. 

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ16, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 717 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων18. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 

                                                           
14

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
15

 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
16

 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
17

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

18
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  
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με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ19 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον20.   

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο21 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με 
το παράγραφο 2.1.5 τθσ παροφςασ , που κακορίηεται ςε 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των 
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (ομάδασ/ομάδων) τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. με 
ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. 
 
Συγκεκριμζνα ανά τμιμα (ομάδα) τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ είναι:  
 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΡΟΫΡΟΛ. 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
(€) 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΗΣ 

(2% ΕΡΙ ΤΗΣ 
ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ)  

ΟΜΑΔΑ 1 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΟΦΙΜΑ) ΡΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ  

16.768,93 335,38 

ΟΜΑΔΑ 2 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΟΦΙΜΑ) ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΟΥΣΑΣ 

2.942,24 58,84 

ΟΜΑΔΑ 3 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΟΦΙΜΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ          

4.398,20 87,96 

ΟΜΑΔΑ 4 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 
(ΤΟΦΙΜΑ) ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΘΣ Δ.Ε. 
ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

6.126,30 122,53 

ΟΜΑΔΑ 5 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EIΔΩΝ  
ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ ΡΑΙΔΙΚΩΝ / 
ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

6.961,45 139,23 

ΟΜΑΔΑ 6 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EIΔΩΝ  
ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
Δ.Ε. ΑΝΔΟΥΣΑΣ 

2.163,04 43,26 

ΟΜΑΔΑ 7 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EIΔΩΝ  
ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΙΤΙΣΘΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

7.806,18 156,12 

                                                           
19

   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 
προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

20
   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 

21
 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
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ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΡΟΫΡΟΛ. 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
(€) 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΗΣ 

(2% ΕΡΙ ΤΗΣ 
ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ)  

ΟΜΑΔΑ 8 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 
ΡΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. 
ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

6.915,50 138,31 

ΟΜΑΔΑ 9 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 
ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ   Δ.Ε. ΑΝΔΟΥΣΑΣ 

1.331,65 26,63 

ΟΜΑΔΑ 10 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ  Δ. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

8.545,00 170,90 

ΟΜΑΔΑ 11 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΘΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

6.479,80 129,60 

ΟΜΑΔΑ 12 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΡΑΙΔΙΚΩΝ / 
ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

6.700,10 134,00 

ΟΜΑΔΑ 13 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. 
ΑΝΔΟΥΣΑΣ 

1.174,40 23,49 

ΟΜΑΔΑ 14 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ 
Δ. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

2.156,30 43,13 

ΟΜΑΔΑ 15 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΘΣ 
Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

1.380,00 27,60 

ΟΜΑΔΑ 16 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΡΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΩΝ  Δ.Ε. 
ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

2.355,60 47,11 

ΟΜΑΔΑ 17 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΟΥΣΑΣ 

387,70 7,75 

ΟΜΑΔΑ 18 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΘΣ  Δ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΘΣ 

3.305,40 66,11 

ΟΜΑΔΑ 19 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3.652,80 73,06 

 
 
 

Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ κα απευκφνεται ςτον Διμο Μεςςινθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν 
τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
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Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201622. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 , γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί23, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ24  

 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ25 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 

                                                           
22

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
23

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
24

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
25

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  
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2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ  (άρκρο. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται26 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ27:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201628, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 

                                                           
26

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

27
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: 

ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν 
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

28
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
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κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,29  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ.30 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία31, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 

                                                           
29

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   
30

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
31

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 16769/2022 Ημερ.: 09/09/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 09/09/2022 10:35
https://www.messini.gr/ft/NGxrUGYxdTlNaTVmNzdHTGdmVkhOQT09

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





  

20 

οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 32. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201633. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 
Κξηηήξηα Δπηινγήο  

 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο34  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ35. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων36 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ 

                                                           
32

 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
33

  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 
επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.  

34
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

35
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

36
 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 
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2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. 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 παροφςασ37. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3. 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ 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, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ38.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι39.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ,  το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ40 καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.41  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 

                                                           
37

 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

38
 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

39
 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  

40
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

41
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             
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ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.42 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.43 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ44. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,45 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ46 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ47. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του48. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τθν παράγραφο 2.2.4, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε 

                                                           
42

 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
43

 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
44

 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
45

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
46

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
47

 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
48

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
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οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν49. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

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

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που 
αναφζρονται  παρακάτω. 

 
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
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 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2,     
περίπτωςθ (α), αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.  

Πταν μόνο μικρά ποςά των φόρων δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 περ. β τθσ 
παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τθν ΑΑΔΕ 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2, περίπτωςθ α’ , πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ 
και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ 

Πταν μόνο μικρά ποςά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.3.3 περ. β τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τον ΕΦΚΑ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ , 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.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, 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.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) 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. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, 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.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ50. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ,περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του, 
τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ)  προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
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  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
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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.51  

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ 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 ΓΕΜΘ), προςκομίηει 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 τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ52, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ53, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

52
    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ 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), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.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 Πμιλοσ 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 
53

  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 Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 
εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, 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. 

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. Πςον 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. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ54 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

 
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ. 

                                                           
54

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.7. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο55  

 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

τιμισ. Ειδικότερα: 
 

1. Για τουσ προχπολογιςμοφσ (Ομάδεσ – Τμιματα): 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι) για κάκε ομάδα. 

2. Για τουσ προχπολογιςμοφσ (Ομάδεσ – Τμιματα): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, κριτιριο ανάκεςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει του 
μεγαλφτερου  προςφερόμενου ενιαίου   ποςοςτοφ  ζκπτωςθσ  επί  τοισ εκατό  (%) για κάκε ομάδα.   

  

 

 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθν 523/13/18-7-22  μελζτθ του Διμου Μεςςινθσ (Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ), 
για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 56. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ57. 

                                                           
55

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

56
      Για τθν ζννοια των εναλλακτικϊν προςφορϊν (και αντιπροςφορϊν) βλζπε ΕΣ Κλιμ. 7 Ρράξθ 14/2012. 

57
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.58 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 

κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 

(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 

Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 

Υπθρεςίεσ). 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.59 

 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 

                                                           
58

 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
59

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν60.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 2761 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 62 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ63 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 
τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ 
μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

                                                           
60

 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
61

   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ 
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

62
 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
63

 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199964,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται 
από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο65.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

 

                                                           
64

 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
65

   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ66 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  ΙΙ αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

(Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικών ΕΕΕ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.) 

 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά πρζπει να περιζχει: 

1) Υπεφκυνθ Διλωςθ, όπου ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

        α) Ζχω λάβει γνϊςθ των όρων τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. _________________________ διακιρυξθσ του 
Διμου Μεςςινθσ για τθν προμικεια με τίτλο: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ» και τουσ αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα (ο προςφζρων 
να ςυμπλθρϊςει τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

         β) Θ προςφορά μου είναι ςφμφωνθ με το υπ’ αρικ. 523/13/18-7-22  τεφχοσ μελζτθσ του Διμου 
Μεςςινθσ. 

         γ) Θ επιχείρθςθ ακολουκεί τουσ Κανόνεσ Ορκισ Υγιεινισ Ρρακτικισ εφαρμόηοντασ και διατθρϊντασ 
πάγια διαδικαςία ι διαδικαςίεσ, βάςει των αρχϊν HACCP. 

2)  Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν67. 

Επιςθμαίνεται ότι δεν απαιτείται κατάκεςθ δειγμάτων μαηί με τθν τεχνικι προςφορά. 

 

                                                           
66

 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 
67

 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 

προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ κακϊσ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με τα 

αντίςτοιχα υποδείγματα (Ζντυπα Οικονομικϊν Ρροςφορϊν) του Διμου όπωσ αυτά επιςυνάπτονται για 

κάκε Ομάδα, με τίτλο: «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΟΜΑΔΑΣ … » ςτθν υπ’ αρικ. 523/13/18-7-22  

μελζτθ  του Διμου Μεςςινθσ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

(Ραράρτθμα Ι), ςε μορφι pdf. 

Η Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο, ςτθν παράγρ. 2.3.1 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, κριτιριο ανάκεςθσ.  

Για τουσ προχπολογιςμοφσ (Ομάδεσ – Τμιματα): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, για τουσ οποίουσ 
κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει του μεγαλφτερου  προςφερόμενου ενιαίου   ποςοςτοφ  ζκπτωςθσ  επί  τοισ εκατό  
(%) για κάκε ομάδα, το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, αποτυπϊνεται ζμμεςα ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ . Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα και ςυμπλθρωμζνα με το  προςφερόμενο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ τα αντίςτοιχα υποδείγματα (Ζντυπα Οικονομικϊν Ρροςφορϊν) του Διμου όπωσ αυτά 
επιςυνάπτονται για κάκε Ομάδα, με τίτλο: «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΟΜΑΔΑΣ … » ςτθν υπ’ 
αρικ. 523/13/18-7-22  μελζτθ  του Διμου Μεςςινθσ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ι). 

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι 
φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν, ωσ προςφερόμενθ τιμι μονάδασ για κάκε είδοσ, τθν τιμι με 
δφο (2) δεκαδικά ψθφία (αρικμό), που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που 
προςφζρουν, από τθν αντίςτοιχθ τιμι μονάδασ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ  τθσ υπ’ 
αρικ.  523/13/18-7-22  μελζτθσ  του Διμου Μεςςινθσ, για το είδοσ αυτό. 

Παράδειγμα: Ζςτω  ότι  οικονομικόσ  φορζασ  προςφζρει  ποςοςτό  ζκπτωςθσ  10%  για  το είδοσ με Α/Α: 19 

«Μαροφλι» τθσ Ομάδασ 5:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΔΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΩΝ / 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ.  τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ 

του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρώςει ωσ τιμι μονάδασ προςφοράσ: « 0,66 € » (διότι:  0,73 € - 10% = 0,73 € - 

0,073 € = 0,657 = 0,66 €) 

Επιςθμαίνεται ότι για τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν για κάκε Ομάδα, κα λαμβάνεται 
υπόψθ αφενόσ το ςυνολικό ποςό χωρίσ Φ.Ρ.Α. από το Ζντυπο του Συςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, αφετζρου το 
ςυνολικό ποςό με Φ.Ρ.Α., που κα ζχει ςυμπλθρωκεί από τον προςφζροντα ςτα Ζντυπα Οικονομικϊν 
Ρροςφορϊν του Διμου όπωσ αυτά επιςυνάπτονται για κάκε Ομάδα, με τίτλο: «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ ΟΜΑΔΑΣ … » ςτθν υπ’ αρικ. 523/13/18-7-22  μελζτθ  του Διμου Μεςςινθσ, θ οποία 
αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ι). 

Οι τιμζσ των προςφορϊν  κα είναι υποχρεωτικά ςε ευρϊ € και ςτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ .  

Φόροι, δαςμοί, κρατιςεισ υπζρ τρίτων και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, ωσ και κάκε είδουσ δαπάνεσ 

μεταφοράσ, αςφάλιςθσ, αμοιβζσ καταςκευαςτϊν ι και υπεργολάβων, ταξίδια, ζξοδα προςωπικοφ κλπ. κα 

επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, ςυνεπϊσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ από τουσ διαγωνιηομζνουσ ςτθν 

κατάρτιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν. 
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Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο τεφχοσ 4. «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ» τθσ υπ’ αρικ. 523/13/18-7-22  μελζτθσ  του Διμου Μεςςινθσ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 
ςτοιχείο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ι).  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εννζα 
(9) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ παραλαβισ των προςφορϊν.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ68 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,69  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

                                                           
68

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
69

 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ70 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ71, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν  04-10-2022  θμζρα Τρίτθ  (τζταρτθ εργάςιμθ 
θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν) και ϊρα 10:00 π.μ.  

 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ72, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα73. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 

παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 

                                                           
70

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16) 

71
 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 
72

 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 
((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

73
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν74. 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. (ε κάκε περίπτωςθ θ 
κρίςθ τθσ Α.Α. ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικών 
εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματώνεται ςτθν κατωτζρω ενιαία απόφαςθ75) 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.76  
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματώνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ+ 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων77 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Η απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

                                                           
74

 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
75

 Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα 
χαμθλϊν. Ρρβλ και απόφαςθ ΣτΕ ΕΑ 184/2020 

76
 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

77
 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ78 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.579.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

                                                           
78

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
79

 Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του80.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για 
τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ). 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά, δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγρ. 3.4 τθσ παροφςασ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ81. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ 
ΕΑΔΘΣΥ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.82 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

                                                           
80

 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
81

  Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
82

 Άρκρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,  
και  
γ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι 
και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από 
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
3.3.3. Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να 
προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

3.4.1 Σφμφωνα με το άρκρο 3 παράγρ. 3α του Ν. 4912/2022, όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία (άρα 
και ςτθν παροφςα διακιρυξθ) γίνεται αναφορά ςε «Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν» ι «ΑΕΡΡ», νοείται θ «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων» ι «ΕΑΔΘΣΥ» του 
άρκρου 347 του Ν. 4412/2016. 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Ενιαία Αρχι Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. 
π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του83 . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

                                                           
83

      Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ84 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5985. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΕΑΔΘΣΥ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον 
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν 
Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

                                                           
84

      Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
85

      Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου86. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν ΕΑΔΘΣΥ Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει 
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΕΑΔΘΣΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του 
οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ ΕΑΔΘΣΥ ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.87 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.88 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν ΕΑΔΘΣΥ, τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι 
το Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ 
δθμόςιων ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενθ αξία 
μεγαλφτερθ των δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάηονται από το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά 
ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ Διακιρυξθσ,  το 
αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, ιτοι το Διοικθτικό Εφετείο ι το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αναλόγωσ.  

87
 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 

88
 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά.89 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 

                                                           
89

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

4.1.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ Σφμβαςθσ.   

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ μετά 

τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 

υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 

αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ 

τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται 

προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ 

γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του 

εκπρόκεςμου. 

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.90. 

4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ91.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.92. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 

                                                           
90

 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
91

      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
92

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο93 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/201694 95  

ιτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν:  

1) Για τα είδθ τροφίμων των Ομάδων - Τμθμάτων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, του 
προχπολογιςμοφ μελζτθσ, για τα οποία εκδίδεται δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν από το Τμιμα 
Εμπορίου & Απαςχόλθςθσ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Ρ.Ε. Μεςςθνίασ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν.3438/2006, το 
παραπάνω ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα εφαρμοςκεί επί των 
τιμϊν του δελτίου πιςτοποίθςθσ τιμϊν για αυτά τα είδθ, οι οποίεσ ιςχφουν κατά τθν θμζρα 
παράδοςθσ των ειδϊν, και όχι επί των τιμϊν του προχπολογιςμοφ μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ, 
οι οποίεσ είναι απλά ενδεικτικζσ. 

2) Για τισ Ομάδεσ – Τμιματα:  1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, για τθν αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εφαρμόηεται 
ο τφποσ: Τ =Τ προςφοράσ (1+ΔΤΚ) 
Ππου ΔΤΚ: ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ςτθν οποία υπάγονται τα 
αγακά, όπωσ ζχει ανακοινωκεί από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μινα που 
προθγείται του χρόνου παράδοςθσ των αγακϊν, ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του ζτουσ κατά το 
οποίο υποβλικθκε θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα, και ανακοινϊνεται ςε μθνιαία βάςθ από 
το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων.  
 Τ  προςφοράσ: θ τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο ανατίκεται 
θ ςφμβαςθ και Τ: θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι. 
Η αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εφαρμόηεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοςθσ των αγακϊν, 
ςυντρζχουν ακροιςτικά οι εξισ ςυνκικεσ: 
α) ζχουν παρζλκει δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν, που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
β) ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι (ΔΤΚ) είναι μικρότεροσ από μείον τρία τοισ εκατό (-3%) και 
μεγαλφτεροσ από τρία τοισ εκατό (3%), 
γ) θ ανακζτουςα αρχι διακζτει τισ απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν εφαρμογι τθσ αναπροςαρμογισ 
τθσ τιμισ. 
Τα παραπάνω αναφερόμενα ιςχφουν υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 132, περί τροποποίθςθσ 
ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ, με υπαιτιότθτα του 
αναδόχου, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν λαμβάνεται υπόψθ για τθν αναπροςαρμογι. 
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  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
94

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ 
των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν 
που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

95
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 
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Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ96, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον 
επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ 
είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)97. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο98  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ. 

                                                           
96

      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 
97

      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   
98

 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των  ειδϊν.   

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201699, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). Ιςχφει μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ ΡΥΣ 
ςυγκρότθςθσ τθσ νζασ ΕΑΔΘΣΥ ςε ςϊμα (α 19 Ν. 4912/2022 και από 06.04.22 Ανακοίνωςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, 
κακϊσ το α4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 εξακολουκεί να ιςχφει. 

β) Κράτθςθ 0,10% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 17 Ν.4912/2022 όπωσ ιςχφει) 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (άρκρο 4 παρ. 6 Ν. 4782), 
θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 
Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του 
ν. 4412/2016 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ100 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

                                                           
99

 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  
100

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/2016101 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςτθν προκεςμία, που κα ορίςει θ 
Ανακζτουςα Αρχι, ανάλογα με τισ περιςτάςεισ , από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,05 . 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.   

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
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επιβάλλεται πρόςτιμο102 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ103   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016104. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

 

                                                           
102

 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
103

 Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
104

 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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5.5  Δηδηθνί όξνη ζπκθσλεηηθνύ 

θτά ςυμφωνείται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται ςτθ βάςθ του ζννομου ςυμφζροντόσ τθσ, για 
ζκτακτουσ λόγουσ και για λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ μονομερϊσ και αηθμίωσ γι’ αυτιν, να 
παραλαμβάνει προμικειεσ μικρότερθσ ποςότθτασ από τισ προχπολογιςκείςεσ. Θ επικαιροποίθςθ για 
λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ τθσ ποςότθτασ προμθκειϊν γίνεται με απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 
Αναδόχου. 
 
θτά ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει τθν επικαιροποιθμζνθ για λόγουσ δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ ποςότθτα προμθκειϊν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθν τιμι προςφοράσ ι τθν ζκπτωςθ 
που κατακυρϊκθκε με το διαγωνιςμό. 
 
Ο Ανάδοχοσ ρθτά και ανεπιφφλακτα δθλϊνει ότι παραιτείται από κάκε τυχόν δικαίωμά του και από κάκε 
αξίωςι του να προςβάλλει ι διαρριξει το ςχετικό ςυμφωνθτικό προμικειασ για οποιονδιποτε λόγο και 
αιτία κακϊσ και από κάκε αγωγι ι ζνςταςι του, που προζρχεται από τα άρκρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο εηδώλ – Σόπνο, ρξόλνο θαη ηξόπνο παξάδνζεο  

6.1.1. Θ παράδοςθ τθσ προμικειασ κα γίνεται ΤΜΘΜΑΤΙΚΑ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 
Τα είδθ κα παραδίδονται, ςτον χϊρο που κα υποδεικνφεται από τθν υπθρεςία κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με 
τον αντίςτοιχο προϊςτάμενο. Τα ζξοδα μεταφοράσ των ειδϊν ςτον τόπο παράδοςθσ βαρφνουν κάκε φορά 
τον ανάδοχο προμθκευτι). 
Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ ςε  χρονικό  
διάςτθμα  δφο  (2)  θμερϊν,  να εφοδιάςει  τισ Υπθρεςίεσ  με  τθν  παραγγελκείςα ποςότθτα των 
τροφίμων. Θ παραγγελία για τθν προμικεια των ειδϊν κα δίνεται ςτουσ προμθκευτζσ εγγράφωσ  (φυςικι  
ι  θλεκτρονικι  αλλθλογραφία)  ι  τθλεφωνικϊσ.  Ραραγγελία  που  κα  δίνεται  ςε μικρότερο χρονικό 
διάςτθμα κα εκτελείται εφόςον υπάρχει θ δυνατότθτα από τουσ προμθκευτζσ να τθν εκτελζςουν χωρίσ να 
αποβεί ςε βάροσ τθσ ποιότθτασ των παραγγελκζντων  ειδϊν. 
Ο τυχόν απαιτοφμενοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εξοπλιςμόσ  αν δεν διατίκεται από τον ανάδοχο 
κα εξευρίςκεται με μζριμνα και δαπάνεσ αυτοφ, θ δε υπθρεςία δεν κα αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ ι 
ευκφνθ. 
Επίςθσ,  τα  απαιτοφμενα  για  τθν  προμικεια  των  ειδϊν  μζςα,  τα  υλικά  και  τα  μθχανιματα  για  τθν 
εναπόκεςι τουσ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ, κακϊσ και το απαιτοφμενο   για   τθν   
φορτοεκφόρτωςθ,   μεταφορά   και τοποκζτθςθ των παραπάνω ειδϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
προμθκευτι.  
Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ παράδοςθσ των ειδϊν ι για κάκε πλθμμελι 
προμικεια για τθν οποία δε γίνεται αντικατάςταςθ εντόσ των οριηόμενων προκεςμιϊν (εντόσ είκοςι 
τεςςάρων (24) ωρϊν), ορίηεται ποινικι ριτρα 1% τθν θμζρα επί τθσ ςυνολικισ αξίασ των προςφερομζνων 
ειδϊν χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Ο χρόνοσ παράδοςθσ του ςυνόλου τθσ προμικειασ είναι ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ,  με θμερομθνία ζναρξθσ τουλάχιςτον ςτισ   01-12-2022. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ105. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

 

                                                           
105

      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 16769/2022 Ημερ.: 09/09/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 09/09/2022 10:35
https://www.messini.gr/ft/NGxrUGYxdTlNaTVmNzdHTGdmVkhOQT09

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





  

52 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των ειδϊν τθσ προμικειασ γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και 
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16106 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ (ςχζδιο 
ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και 
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με 
μακροςκοπικό ζλεγχο. 

Τα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να πλθροφν απόλυτα: 
α) Τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
β) Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ κακϊσ επίςθσ και τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρ. 523/13/18-7-22  ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ. 
γ) Πλουσ τουσ κανόνεσ που εγγυϊνται τθν  υγιεινι και  τθν αςφάλεια τθσ παραγωγισ και διακίνθςθσ των 

προςφερομζνων τροφίμων, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία περί 
Τροφίμων. 

Οι επιτροπζσ παραλαβισ ζχουν το δικαίωμα να ενεργοφν ποςοτικό ζλεγχο, μακροςκοπικό ζλεγχο, 
πρακτικι δοκιμαςία και να ηθτοφν χθμικζσ, υγειονομικζσ και κτθνιατρικζσ εξετάςεισ, προσ διαπίςτωςθ τθσ 
ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ των προσ προμικεια ειδϊν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ και 
υγειονομικζσ διατάξεισ, τισ οποίεσ πρζπει να τθροφν απαραίτθτα και με πλιρθ ςχολαςτικότθτα οι 
επιχειριςεισ που κα τα προμθκεφουν. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

 Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 
 
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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6.2.2. Η παραλαβι των ειδϊν τθσ εν λόγω προμικειασ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 
παραλαβισ πραγματοποιείται ςε χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
παράδοςθ των ειδϊν τθσ προμικειασ κι εφόςον ζχουν ολοκλθρωκεί όλοι οι ζλεγχοι. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία 
τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.107 

  

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Σχετικά ιςχφουν τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016 
 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
 
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 
 
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
 
  
 

                     Ο ΔΗΜΑΧΟΣ 
 
 
                    ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ 

                                                           
107

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - Η ππ’ αξηζ. 523/13/18-7-22  κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο 

Η ςπ’ απιθ. 523/13/18-7-22  μελέηη ηος Δήμος Μεζζήνηρ επιζςνάπηεηαι ωρ Παπάπηημα Ι και 
αποηελεί αναπόζπαζηο μέπορ ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΔΔΔ  

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Η ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ «www.promitheus.gov.gr». Σο 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματώνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικών φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 
eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ρέδην ύκβαζεο  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο ιόγσλ απνθιεηζκνύ-θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο θαη απνδεηθηηθώλ κέζσλ 
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     CPV: 15800000-6 
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                                                                  Ν.3463/2006 «Κύξωζε ηνπ Κώδηθα  

                                                                               Δήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ»,  
                                                                               Ν.4412/2016 «Δεκόζηεο ζπκβάζεηο Έξγωλ, Πξνκεζεηώλ  
 θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 

2014/25/ΕΕ». 

                                                                                
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
 

1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
3. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

4. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

5. ΣΕΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

ΜΕΗΝΗ,  18-07-2022 
 
 
 
 





                  
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

            ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ 

   ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ 
 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 

1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
 

ύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 11543/26-03-2013 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ 
πεξί αλάδεημεο πξνκεζεπηώλ – ρνξεγεηώλ πξνκεζεηώλ ησλ Δήκσλ, ησλ Ιδξπκάησλ θαη όισλ 
ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, ησλ Πεξηθεξεηώλ ησλ Ιδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπο 
πξνζώπσλ, θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ, όπνπ ζην ΦΕΚ 240 Σεύρνο Α΄ 
δεκνζηεύηεθε πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν. 
4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) θαη ε νπνία ζην άξζξν 4 πξνβιέπεη: « Η δηαδηθαζία αλάδεημεο 
πξνκεζεπηώλ – ρνξεγεηώλ, γηα πξνκήζεηεο α. ηξνθίκσλ, β. ινηπώλ αλαισζίκσλ εηδώλ 
παληνπσιείνπ θαζώο θαη παξνρώλ ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ, γ. πεηξειαηνεηδώλ θαη δ. 
θαξκάθσλ θαη αλαισζίκνπ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δήκσλ ησλ Ιδξπκάησλ θαη όισλ ησλ 
λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο από ηνπ νηθείνπο Δήκνπο». 

Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο δελ θαηαξγνύληαη/ηξνπνπνηνύληαη κε ην Ν. 4412/2016, ζπλεπώο 
παξακέλνπλ ζε ηζρύ. 

Επίζεο, ζύκθσλα κε ηελ Πξάμε 14/2015 ηνπ Σ’ Κιηκαθίνπ ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ, 
«… Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ λ. 3438/2006, γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζηα νπνία εληάζζνληαη θαη 
νη δήκνη, θαη ησλ ηδξπκάησλ ηνπο, σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, ήηνη 
ειαηνιάδσλ, νπσξνθεπεπηηθώλ, θξεάησλ, πνπιεξηθώλ θαη ηρζύσλ (λσπώλ θαη θαηεςπγκέλσλ), 
εθδίδεηαη δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο Εκπνξίνπ ησλ Ννκαξρηαθώλ 
Απηνδηνηθήζεσλ θαη ήδε Πεξηθεξεηώλ (άξζξν 186 παξ. ΙΙ Δ πεξ. 16 ηνπ λ. 3852/2010), κε ην 
νπνίν πηζηνπνηείηαη ε κέζε ιηαληθή ηηκή πώιεζεο ησλ σο άλσ εηδώλ (πξβι. Πξ. Κιηκ. IV Σκ. 
118/2013).». 

Σέινο, ν Ν. 4412/2016 ζην άξζξν 95 παξ.6 αλαθέξεη όηη: «6. ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκεζεηώλ ή γεληθώλ ππεξεζηώλ κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ε ηειεπηαία κπνξεί λα πξνθύπηεη 
θαηά ηελ πξνζθεξόκελε έθπησζε επί ηνηο εθαηό (%) ζηελ ηηκή ηνπ είδνπο ή ηεο ππεξεζίαο, 
βάζεη ηηκώλ αλαθνξάο, ηδίσο, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία ή βάζεη 
ηηκώλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ξπζκηζηηθή αξρή ζηελ πεξίπησζε ξπζκηδόκελσλ αγνξώλ. ηηο 
πεξηπηώζεηο απηέο ε ηηκή κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 
ζύκβαζεο κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκή αλαθνξάο, εθαξκνδόκελνπ ηνπ πνζνζηνύ 
έθπησζεο. Η αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.». - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. 

ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 5 ΚΑΙ 6) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21 (Ισσύρ 

από 1η-6-2021 – βλ. Άπθπο 142, παπ.3, (Εναπξη ισσύορ Μέποςρ Α) ν. 4782/21) 
H παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, πνπ ζα πιεξεί ηηο αλαθεξόκελεο 

ζην ηεύρνο “2. Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ”. 
Σα ππό πξνκήζεηα είδε πξννξίδνληαη  γηα ηνπο δύν παηδηθνύο ζηαζκνύο (Α΄, Γ΄), ηνλ 

βξεθνλεπηαθό ζηαζκό Δ.Ε. Μεζζήλεο (Δ΄) θαη ηνλ παηδηθό ζηαζκό Δ.Ε. Αλδξνύζαο, θαζώο 
επίζεο ην θνηλσληθό παληνπσιείν ηνπ Δήκνπ θαη ην πξόγξακκα ζίηηζεο, πξνβιέπνληαο λα 
θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο γηα έλα έηνο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπιάρηζηνλ ζηηο 01-12-2022. 

Γηα θάζε είδνο ηξνθίκνπ ηεο παξνύζαο κειέηεο, γηα ην νπνίν εθδίδεηαη δειηίν 
πηζηνπνίεζεο ηηκώλ από ην Σκήκα Εκπνξίνπ & Απαζρόιεζεο ηεο Δηεύζπλζεο Αλάπηπμεο 
Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Μεζζελίαο ηεο Γελ. Δ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΜΕΗΝΗ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΩΠΩΝ  
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ 





ε ελδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο είλαη ν κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ κνλάδαο 
ησλ δειηίσλ πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ησλ ηειεπηαίσλ δώδεθα κελώλ (1-7-2021 έσο 30-6-2022). Γηα 
ηα ππόινηπα είδε ηξνθίκσλ νη ηηκέο κνλάδαο κειέηεο πξνέθπςαλ από έξεπλα αγνξάο ζηελ 
ηνπηθή αγνξά ηεο Μεζζήλεο.  
 Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο παξνύζαο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 103.835,28 € 

(ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α), ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ή Δσξεά θαη ΕΠΑ 
(ΕΕΣΑΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ) θαη απνηειείηαη από δεθαελλέα (19) μερσξηζηνύο επί κέξνπο 
πξνϋπνινγηζκνύο (Οκάδεο – Σκήκαηα): 
 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ 
ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ  

ΟΜΑΔΑ 2 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. 
ΑΝΔΡΟΤΑ 

ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ          

ΟΜΑΔΑ 4 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Δ.Ε. 
ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΔΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  
ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 6 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΔΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. 
ΑΝΔΡΟΤΑ 

ΟΜΑΔΑ 7 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΔΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Δ.Ε. 
ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 8 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΩΝ 
Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ   Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ 

ΟΜΑΔΑ 10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ  Δ. ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 12 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ / 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 13 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. 
ΑΝΔΡΟΤΑ 

ΟΜΑΔΑ 14 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ Δ. ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 15 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ 
Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 16 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  
ΣΑΘΜΩΝ  Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 17 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. 
ΑΝΔΡΟΤΑ 

ΟΜΑΔΑ 18 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ  Δ.Ε. 
ΜΕΗΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 
          Ο κάθε ενδιαθεπόμενορ μποπεί να δώζει πποζθοπά για όζοςρ 
πποϋπολογιζμούρ (Ομάδερ – Σμήμαηα) ενδιαθέπεηαι, δηλαδή από έναν έυρ 
δεκαεννέα. 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 
άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ. Ειδικόηεπα: 
 





1. Για ηοςρ πποϋπολογιζμούρ (Ομάδερ – Σμήμαηα): 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 
κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ 
άποτηρ πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ζςνολική ηιμή) για κάθε 
ομάδα. 

 
2. Για ηοςρ πποϋπολογιζμούρ (Ομάδερ – Σμήμαηα): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 

18, 19 κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από 
οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηος μεγαλύηεπος  
πποζθεπόμενος ενιαίος   ποζοζηού  έκπηυζηρ  επί  ηοιρ εκαηό  (%) για κάθε 
ομάδα.  Για ηα είδη ηποθίμυν ηυν παπαπάνυ Ομάδυν ηος πποϋπολογιζμού 
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Σμήμα Εμποπίος 
& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 
Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 
Ν.3438/2006, ηο παπαπάνυ ενιαίο ποζοζηό έκπηυζηρ ιζσύει επί ηυν ηιμών ηος 
δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 
παπάδοζηρ ηυν ειδών, και όσι επί ηυν ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 
Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ. 

 
Οι ποζόηηηερ ηυν ςλικών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ είναι ενδεικηικέρ. Θα 

μποπούν να αςξομειυθούν ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηηρ Τπηπεζίαρ πος θα σειπιζηεί 
ηα ππορ ππομήθεια είδη-ςλικά καηόπιν ζσεηικού Τπηπεζιακού ημειώμαηορ ππορ 
ηην Επιηποπή Παπαλαβήρ. Οι ηςσόν αλλαγέρ δεν θα ςπεπβαίνοςν ηο ποζό ηηρ 
ζςνολικήρ δαπάνηρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

 
Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο πνπ αθνξά ε παξνύζα κειέηε, ζα 

βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 60.6481.0001 «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ» 
από ΕΠΑ (ΕΕΣΑΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ) κε 4.724,10 € γηα ην έηνο 2022 θαη κε 51.965,06 € γηα 
ην έηνο 2023, ηνλ Κ.Α. 15.6495.0003 «Ελίζρπζε Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ» από Ιδίνπο Πόξνπο 
ή Δσξεά ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ κε 6.000,00 € γηα ην έηνο 2022 θαη 11.236,38 € γηα ην 
έηνο 2023 θαη ηνλ Κ.Α. 15.6481.0001 «Πξόγξακκα ζίηηζεο» από Ιδίνπο Πόξνπο ή Δσξεά ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ κε 2.492,48 € γηα ην έηνο 2022 θαη 27.417,26 € γηα ην έηνο 2023.  
 
 

   ΜΕΗΝΗ    18-07-2022                         ΜΕΗΝΗ 18-07-2022 
              Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 
                                                                                                                  Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 
 
  ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΚΑΣΟ                                                                              ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

           ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ 

   ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 

                                      
 

2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

         Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα ηξνθίκωλ ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο θαη ηωλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπωλ. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα θάζε είδνο, είλαη απηέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ζηήιε 

«Πεξηγξαθή Εηδώλ» ηνπ αληίζηνηρνπ πξνϋπνινγηζκνύ Οκάδαο – Σκήκαηνο, ηνπ ηεύρνπο 4. 

«ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ» ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

        Όια ηα ππό πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνύλ απόιπηα ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα ηξνθίκωλ θαη 

πνηώλ ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο  ή ηηο απνθάζεηο ηνπ Αλώηαηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο θαη 

ηωλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ αγνξαλνκηθώλ δηαηάμεωλ θαηά πεξίπηωζε θαη λα είλαη θαιά ζπζθεπαζκέλα 

θαηά ηα εθαξκνδόκελα ζην εκπόξην.   

        
 
 

  
   ΜΕΗΝΗ    18-07-2022                         ΜΕΗΝΗ 18-07-2022 
              Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 
                                                                                                                  Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 
 
  ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΚΑΣΟ                                                                              ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 

 
 
 
 
                                                  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΜΕΗΝΗ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΩΠΩΝ  
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ 
 





ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 13%

(€)

ΦΠΑ 

13%

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΜΕ 

ΦΠΑ 13%

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 24%

(€)

ΦΠΑ 

24%

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΜΕ 

ΦΠΑ 24%

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΟΜΑΔΑ

ΧΩΡΙ ΦΠΑ

(€)

ΦΠΑ

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΟΜΑΔΑ

ΜΕ ΦΠΑ

(€)

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. 

ΜΕΗΝΗ 

16.744,37 2.176,77 18.921,14 24,56 5,89 30,45 16.768,93 2.182,66 18.951,59

ΟΜΑΔΑ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) 

ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
2.933,31 381,33 3.314,64 8,93 2,14 11,07 2.942,24 383,47 3.325,71

ΟΜΑΔΑ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ         
4.398,20 571,77 4.969,97 0,00 0,00 0,00 4.398,20 571,77 4.969,97

ΟΜΑΔΑ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
6.112,75 794,66 6.907,41 13,55 3,25 16,80 6.126,30 797,91 6.924,21

ΟΜΑΔΑ 5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΔΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. 

ΜΕΗΝΗ

6.961,45 904,99 7.866,44 0,00 0,00 0,00 6.961,45 904,99 7.866,44

ΟΜΑΔΑ 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΔΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 

ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
2.163,04 281,20 2.444,24 0,00 0,00 0,00 2.163,04 281,20 2.444,24

ΟΜΑΔΑ 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΔΩΝ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
7.806,18 1.014,80 8.820,98 0,00 0,00 0,00 7.806,18 1.014,80 8.820,98

ΟΜΑΔΑ 8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΩΝ / 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
6.915,50 899,02 7.814,52 0,00 0,00 0,00 6.915,50 899,02 7.814,52

ΟΜΑΔΑ 9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ   Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
1.331,65 173,11 1.504,76 0,00 0,00 0,00 1.331,65 173,11 1.504,76

ΟΜΑΔΑ 10
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ  Δ. ΜΕΗΝΗ
8.545,00 1.110,85 9.655,85 0,00 0,00 0,00 8.545,00 1.110,85 9.655,85

ΟΜΑΔΑ 11
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
6.479,80 842,37 7.322,17 0,00 0,00 0,00 6.479,80 842,37 7.322,17

ΟΜΑΔΑ 12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ 

ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  

ΣΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ

5.180,00 673,40 5.853,40 1.520,10 364,82 1.884,92 6.700,10 1.038,22 7.738,32

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

            ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ

             ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ & 

ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΠΑ

3. ΤΝΟΛΙΚΟ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ





ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 13%

(€)

ΦΠΑ 

13%

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΜΕ 

ΦΠΑ 13%

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 24%

(€)

ΦΠΑ 

24%

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΜΕ 

ΦΠΑ 24%

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΟΜΑΔΑ

ΧΩΡΙ ΦΠΑ

(€)

ΦΠΑ

(€)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΟΜΑΔΑ

ΜΕ ΦΠΑ

(€)

ΟΜΑΔΑ 13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ 

ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. 

ΑΝΔΡΟΤΑ

840,00 109,20 949,20 334,40 80,26 414,66 1.174,40 189,46 1.363,86

ΟΜΑΔΑ 14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ 

ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ Δ. 

ΜΕΗΝΗ

575,00 74,75 649,75 1.581,30 379,51 1.960,81 2.156,30 454,26 2.610,56

ΟΜΑΔΑ 15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ 

ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Δ.Ε. 

ΜΕΗΝΗ

1.380,00 179,40 1.559,40 0,00 0,00 0,00 1.380,00 179,40 1.559,40

ΟΜΑΔΑ 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΩΝ  Δ.Ε. 

ΜΕΗΝΗ

2.355,60 306,23 2.661,83 0,00 0,00 0,00 2.355,60 306,23 2.661,83

ΟΜΑΔΑ 17
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΤΑ
387,70 50,40 438,10 0,00 0,00 0,00 387,70 50,40 438,10

ΟΜΑΔΑ 18
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ  Δ.Ε. ΜΕΗΝΗ
3.305,40 429,70 3.735,10 0,00 0,00 0,00 3.305,40 429,70 3.735,10

ΟΜΑΔΑ 19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3.652,80 474,86 4.127,66 0,00 0,00 0,00 3.652,80 474,86 4.127,66

88.067,75 11.448,81 99.516,56 3.482,84 835,88 4.318,72 91.550,59 12.284,69 103.835,28ΤΝΟΛΟ (€):

             ΜΕΗΝΗ 18-07-2022                                                                                           ΜΕΗΝΗ  18-07-2022

               Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                                                            Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ

                                                                                                                                                            Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

               ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΚΑΣΟ                                                                                                 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ





 

1 Corn Flakes νιηθήο άιεζεο ζπζθ.500 

gr

ηκρ.
150 1,75 262,50

2 Corn Flakes ζπζθ. 500 gr ηκρ. 50 1,77 88,50

3 Αιάηη ςηιό ησδηνύρν ζπζθεπαζίαο 

ελόο (1) θηινύ θηιά 35 0,21 7,35

4 Αιεύξη ηππνπνηεκέλν ζπζθεπαζίαο 

ελόο (1) θηινύ γηα όιεο ηηο ρξήζεηο
θηιά 100 0,80 80,00

5 Αιεύξη ηύπνπ Φαξίλα 500γξ ηκρ. 100 0,64 64,00

6 Αλζόηπξν ρύκα
θηιά 10 4,40 44,00

7 Αξαβνζηηέιαην 5 ιίηξσλ ηκρ. 4 20,15 80,60

8 Απγά θξέζθα κέηξηνπ κεγέζνπο ηκρ. 6000 0,24 1.440,00

9 Βνύηπξν 250 gr. ηύπνπ Κεξθύξαο ή 

αληίζηνηρν ηκρ. 100 3,04 304,00

10 Γάια  ζπκππθλσκέλν εβαπνξέ 

(πιήξεο) ζπζθεπαζίαο 400gr ηκρ. 300 1,06 318,00

11
Γάια θξέζθν πιήξεο 3,5% 1 ιίηξν ηκρ. 3000 1,52 4.560,00

12 Γηανύξηη ζηξαγγηζηό ζπζθεπαζίαο 

1Κgr. ηκρ. 500 2,57 1.285,00

13 Γίγαληεο 500γξ ηκρ. 50 3,07 153,50

14 Δκθηαισκέλν θπζηθό κεηαιιηθό λεξό 

1,5 ιίηξνπ ηκρ. 100 0,30 30,00

15 Εάραξε άρλε 400 gr ηκρ. 10 0,55 5,50

16 Εάραξε ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ. θηιά
90 1,17 105,30

17 Επκαξηθά ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 400 0,66 264,00

18 Καθάν ζθόλε ζπζθ. 125 gr. ηκρ. 20 0,77 15,40

19 Καλέια ηξηκκέλε  ζπζθεπαζίαο  50 gr ηκρ.
10 0,63 6,30

20 Καξακέιεο δειέ  ζπζθεπαζίαο ελόο 

(1) θηινύ. θηιά 50 6,75 337,50

21 Καθέο ζπζθ.500 gr. ηκρ. 33 6,76 223,08

22 Κόξλ Φιάνπεξ 200 gr. ηκρ. 5 0,60 3,00

23 Κξέκα αξαβνζίηνπ βαλίιηα 150 gr ηκρ. 60 0,62 37,20

24 Κξέκα αξαβνζίηνπ θαθαν 160gr. ηκρ. 40 1,14 45,60

25 Κξέκα γάιαθηνο 500gr. ηκρ. 40 3,53 141,20

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

Α/Α

      4. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΟΜΑΓΑ 1:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

& ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ

ΠΑΙΓΙΚΧΝ/ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

Περιγραθή Διδών
Δίδος 

ΜονΪδας
Ποζόηηηα





26 Μαγηά μεξή 20 gr. ηκρ. 25 0,83 20,75

27 Μαξκειάδα ζπζθ.500 gr. ηκρ. 50 1,40 70,00

28 Μέιη ζπζθ. 950 gr Αλζέσλ ή 

Κσλνθόξσλ. θηιά 80 8,18 654,40

29 Μεξέληα ζπζθ. 1 Kgr. (πξαιίλα 

θνπληνύθη κε θαθάν & γάια)

ηκρ.
50 4,38 219,00

30 Μπδήζξα μεξή εγρώξηα θηιά 40 7,52 300,80

31 Ξύδη ζπζθεπαζίαο 390 gr ηκρ. 40 0,36 14,40

32 Πνξηνθαιάδα ζπκππθλσκέλε 

ζπζθεπαζίαο 1 lt ηκρ. 14 2,07 28,98

33 Ρίγαλε ζπζθεπαζίαο 50gr ηκρ. 20 0,70 14,00

34 Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500gr. ηκρ. 350 0,89 311,50

35 ηκηγδάιη ςηιό ζπζθ. 500 γξ. ηκρ. 55 0,76 41,80

36 Σαρίλη 900 gr ηκρ. 20 4,87 97,40

37 Σνκαηνρπκόο ζπζθ. 500 gr. ηκρ. 300 0,36 108,00

38 Σξαραλάο μηλνο 500gr ηκρ. 45 3,43 154,35

39 Σζάη  ζπζθεπαζίαο 50 gr ηκρ. 9 1,04 9,36

40 Σπξί γξαβηέξα εγρώξηα θηιά 150 8,81 1.321,50

41 Σπξί θαζέξη κπαζηνύλη ηύπνπ Gνuda  

ή αληίζηνηρν 2,5 Kgr. θηιά 80 8,72 697,60

42 Σπξί θέηα θηιά 170 8,57 1.456,90

43 Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 320 1,19 380,80

44 Φαζόιηα ιόπηα κέηξηα ζπζθεπαζίαο 

500 gr. ηκρ. 50 1,10 55,00

45 Φύιιν θξνύζηαο 450 γξακ. ηκρ. 40 2,62 104,80

46 Φύιιν ζθνιηάηα 800 gr ηκρ. 50 3,87 193,50

47 Φπζηηθνβνύηπξν 500 gr - 350 gr ηκρ. 50 4,22 211,00

48 Χπινπίηεο θνθηέο  ζπζθεπαζίαο 500 

gr. ηκρ. 70 1,50 105,00

49 Χπκόο θξνύηνπ ζπζθ. 1lt.. ηκρ. 10 1,04 10,40

50 Ψσκί ηνζη 700 gr ηκρ. 80 1,54 123,20

51 Ψσκί ηνζη νιηθήο άιεζεο 700gr ηκρ. 80 1,73 138,40

16.744,37

2.176,77

18.921,14

1 Βαλίιηεο (θνπηί 30 ηεκαρίσλ) ηκρ. 8 2,71 21,68

2 όδα 20 gr. ηκρ. 18 0,16 2,88

24,56

5,89

30,45

16.768,93

2.182,66

18.951,59

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 1 (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1 ΜΔ ΦΠΑ(€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):

Περιγραθή Διδών
Δίδος 

ΜονΪδας

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):

ΦΠΑ 13% (€):

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):

ΦΠΑ 24% (€):

Α/Α

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

Ποζόηηηα





1 Corn Flakes νιηθήο άιεζεο ζπζθ.500 

gr ηκρ. 20 1,75 35,00

2 Corn Flakes ζπζθ. 500 gr ηκρ. 15 1,77 26,55

3 Αιάηη ςηιό ησδηνύρν ζπζθεπαζίαο 

ελόο (1) θηινύ θηιά 8 0,21 1,68

4 Αιεύξη ηππνπνηεκέλν ζπζθεπαζίαο 

ελόο (1) θηινύ γηα όιεο ηηο ρξήζεηο
θηιά 15 0,80 12,00

5 Αιεύξη ηύπνπ Φαξίλα 500γξ ηκρ. 15 0,64 9,60

6 Αλζόηπξν ρύκα
θηιά 3 4,40 13,20

7 Αξαβνζηηέιαην 5 ιίηξσλ ηκρ. 2 20,15 40,30

8 Απγά θξέζθα κέηξηνπ κεγέζνπο ηκρ. 200 0,24 48,00

9 Βνύηπξν 250 gr. ηύπνπ Κεξθύξαο ή 

αληίζηνηρν ηκρ. 15 3,04 45,60

10 Γάια  ζπκππθλσκέλν εβαπνξέ 

(πιήξεο) ζπζθεπαζίαο 400gr ηκρ. 300 1,06 318,00

11
Γάια θξέζθν πιήξεο 3,5% 1 ιίηξν ηκρ. 500 1,52 760,00

12 Γηανύξηη ζηξαγγηζηό ζπζθεπαζίαο 

1Κgr. ηκρ. 25 2,57 64,25

13 Γίγαληεο 500γξ ηκρ. 10 3,07 30,70

14 Δκθηαισκέλν θπζηθό κεηαιιηθό λεξό 

1,5 ιίηξνπ ηκρ. 20 0,30 6,00

15 Εάραξε άρλε 400 gr ηκρ. 10 0,55 5,50

16 Εάραξε ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ.
θηιά 20 1,17 23,40

17 Επκαξηθά ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 100 0,66 66,00

18 Καθάν ζθόλε ζπζθ. 125 gr. ηκρ. 10 0,77 7,70

19 Καλέια ηξηκκέλε  ζπζθεπαζίαο  50 gr
ηκρ. 2 0,63 1,26

20 Καξακέιεο δειέ  ζπζθεπαζίαο ελόο 

(1) θηινύ. θηιά 10 6,75 67,50

21 Καθέο ζπζθ.500 gr. ηκρ. 10 6,76 67,60

22 Κόξλ Φιάνπεξ 200 gr. ηκρ. 2 0,60 1,20

23 Κξέκα αξαβνζίηνπ βαλίιηα 150 gr ηκρ. 17 0,62 10,54

24 Κξέκα αξαβνζίηνπ θαθαν 160gr. ηκρ. 10 1,14 11,40

25 Κξέκα γάιαθηνο 500gr. ηκρ. 10 3,53 35,30

26 Μαγηά μεξή 20 gr. ηκρ. 5 0,83 4,15

27 Μαξκειάδα ζπζθ.500 gr. ηκρ. 15 1,40 21,00

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

Α/Α ΠοζόηηηαΠεριγραθή Διδών
Δίδος 

ΜονΪδας

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

ΟΜΑΓΑ 2:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)

ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ





28 Μέιη ζπζθ. 950 gr Αλζέσλ ή 

Κσλνθόξσλ. θηιά 10 8,18 81,80

29 Μεξέληα ζπζθ. 1 Kgr. (πξαιίλα 

θνπληνύθη κε θαθάν & γάια) ηκρ. 10 4,38 43,80

30 Μπδήζξα μεξή εγρώξηα θηιά 9 7,52 67,68

31 Ξύδη ζπζθεπαζίαο 390 gr ηκρ. 10 0,36 3,60

32 Πνξηνθαιάδα ζπκππθλσκέλε 

ζπζθεπαζίαο 1 lt ηκρ. 4 2,07 8,28

33 Ρίγαλε ζπζθεπαζίαο 50gr ηκρ. 8 0,70 5,60

34 Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500gr. ηκρ. 70 0,89 62,30

35 ηκηγδάιη ςηιό ζπζθ. 500 γξ. ηκρ. 10 0,76 7,60

36 Σαρίλη 900 gr ηκρ. 10 4,87 48,70

37 Σνκαηνρπκόο ζπζθ. 500 gr. ηκρ. 50 0,36 18,00

38 Σξαραλάο μηλνο 500gr ηκρ. 10 3,43 34,30

39 Σζάη  ζπζθεπαζίαο 50 gr ηκρ. 3 1,04 3,12

40 Σπξί γξαβηέξα εγρώξηα θηιά 20 8,81 176,20

41 Σπξί θαζέξη κπαζηνύλη ηύπνπ Gνuda  

ή αληίζηνηρν 2,5 Kgr. θηιά 20 8,72 174,40

42 Σπξί θέηα θηιά 20 8,57 171,40

43 Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 60 1,19 71,40

44 Φαζόιηα ιόπηα κέηξηα ζπζθεπαζίαο 

500 gr. ηκρ. 10 1,10 11,00

45 Φύιιν θξνύζηαο 450 γξακ. ηκρ. 10 2,62 26,20

46 Φύιιν ζθνιηάηα 800 gr ηκρ. 15 3,87 58,05

47 Φπζηηθνβνύηπξν 500 gr - 350 gr ηκρ. 10 4,22 42,20

48 Χπινπίηεο θνθηέο  ζπζθεπαζίαο 500 

gr. ηκρ. 20 1,50 30,00

49 Χπκόο θξνύηνπ ζπζθ. 1lt.. ηκρ. 5 1,04 5,20

50 Ψσκί ηνζη 700 gr ηκρ. 15 1,54 23,10

51 Ψσκί ηνζη νιηθήο άιεζεο 700gr ηκρ. 15 1,73 25,95

2.933,31

381,33

3.314,64

1 Βαλίιηεο (θνπηί 30 ηεκαρίσλ) ηκρ. 3 2,71 8,13

2 όδα 20 gr. ηκρ. 5 0,16 0,80

8,93

2,14

11,07

2.942,24

383,47

3.325,71

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):

ΦΠΑ 24% (€):

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 2 (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 ΜΔ ΦΠΑ(€):

Ποζόηηηα
Δίδος 

ΜονΪδας

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

Περιγραθή ΔιδώνΑ/Α

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):

ΦΠΑ 13% (€):





1
Αιεύξη ηππνπνηεκέλν ζπζθεπαζίαο 1 

θηινύ γηα όιεο ηηο ρξήζεηο
ηκρ. 500 0,80 400,00

2
Γάια καθξάο δηαξθείαο ζπζθεπαζίαο 

400γξακ. 
ηκρ. 500 0,82 410,00

3 Εάραξε ζπζθεπαζίαο 1 θηινύ ηκρ. 600 1,17 702,00

4 Κξηζαξάθη ζπζθεπαζίαο 500 γξακ. ηκρ. 570 0,66 376,20

5
Μαθαξνλάθη θνθηό ζπζθεπαζίαο 

500γξακ.
ηκρ. 900 0,66 594,00

6 Μαθαξόληα ζπζθεπαζίαο 500γξακ. ηκρ. 500 0,66 330,00

7 Πέλεο ζπζθεπαζίαο 500γξακ. ηκρ. 500 0,66 330,00

8 Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500γξακ. ηκρ. 500 0,89 445,00

9 Σνκαηνρπκόο ζπζθεπαζίαο 500γξακ. ηκρ. 600 0,36 216,00

10 Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500γξακ. ηκρ. 500 1,19 595,00

4.398,20

571,77

4.969,97

1
Αιάηη ςηιό ησδηνύρν ζπζθεπαζίαο 

ελόο (1) θηινύ 
θηιά 25 0,21 5,25

2
Αιεύξη ηππνπνηεκέλν ζπζθεπαζίαο 

ελόο (1) θηινύ γηα όιεο ηηο ρξήζεηο
θηιά 10 0,80 8,00

3 Αιεύξη ηύπνπ Φαξίλα 500γξ ηκρ. 60 0,64 38,40

4 Άλζνs Αξαβνζίηνπ Βαλίιηα 150 γξ. ηκρ. 120 0,62 74,40

5 Απγά θξέζθα κέηξηνπ κεγέζνπο ηκρ. 900 0,24 216,00

6
Βνύηπξν 500 gr. Σύπνπ Βηηάκ ή 

αληίζηνηρν
ηκρ. 70 2,63 184,10

7 Βνύηπξν ηύπνπ Κεξθύξαs  250γξ ηκρ. 40 3,04 121,60

8
Γάια  ζπκππθλσκέλν εβαπνξέ 

(πιήξεο) ζπζθεπαζίαο 400 gr. 
ηκρ. 250 1,06 265,00

9
Γηανύξηη ζηξαγγηζηό ζπζθεπαζίαο 

1Κgr
ηκρ. 950 2,57 2.441,50

ΠοζόηηηαΑ/Α

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

ΟΜΑΓΑ  4 :  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 3 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

Περιγραθή Διδών

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

Δίδος 

ΜονΪδας

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

Περιγραθή Διδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ

ΟΜΑΓΑ 3:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ)

Δίδος 

ΜονΪδας
Ποζόηηηα

ΦΠΑ 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 3 ΜΔ ΦΠΑ (€):

Α/Α





10 Εάραξε άρλε 400 gr ηκρ. 30 0,55 16,50

11 Εάραξε ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ. θηιά 30 1,17 35,10

12 Επκαξηθά ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 385 0,66 254,10

13
Καλέια ηξηκκέλε  ζπζθεπαζίαο      50 

gr
ηκρ. 10 0,63 6,30

14 Καλέιια ζε ζηηθ ηκρ. 5 0,99 4,95

15 Μνζρνθάξπδν ηξηκκέλν 15 gr ηκρ. 5 0,66 3,30

16 Μπέηθηλ πάνπληεξ 200gr ηκρ. 10 1,22 12,20

17 Μπδήζξα μεξή εγρώξηα θηιά 30 7,52 225,60

18 Ξύδη ζπζθεπαζίαο 390 gr. ηκρ. 25 0,36 9,00

19 Πηπέξη ζπζθεπαζίαο 100gr ηκρ. 25 1,61 40,25

20 Ρίγαλε ζπζθεπαζίαο 50gr ηκρ. 10 0,70 7,00

21 Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500gr. ηκρ. 350 0,89 311,50

22 ηκηγδάιη ςηιό ζπζθεπαζ. 500 γξ. ηκρ. 50 0,76 38,00

23 Σνκαηνρπκόο ζπζθ. 500 gr. ηκρ. 150 0,36 54,00

24
Σπξί θαζέξη κπαζηνύλη ηύπνπ Gνuda  

ή αληίζηνηρν 2,5 Kgr.
θηιά 30 8,72 261,60

25 Σπξί θέηα θηιά 50 8,57 428,50

26 Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 400 1,19 476,00

27
Φαζόιηα ιόπηα κέηξηα ζπζθεπαζίαο 

500 gr.
ηκρ. 400 1,10 440,00

28 Φύιιν Κξνύζηαs 450 gr ηκρ. 50 2,62 131,00

29 Χπκόο ιεκνληνύ γηα θαγεηό 330ml ηκρ. 15 0,24 3,60

6.112,75

794,66

6.907,41

1 Βαλίιηεο (θνπηί 30 ηεκαρίσλ) ηκρ. 5 2,71 13,55

13,55

3,25

16,80

6.126,30

797,91

6.924,21ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 4 ΜΔ ΦΠΑ(€):

ΦΠΑ 24% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 4 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 4 (€):

Α/Α

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):

ΦΠΑ 13% (€):

Δίδος 

ΜονΪδας
Ποζόηηηα

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):

Περιγραθή Διδών

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.





1 Αγγνύξηα ηκρ. 200 0,56 112,00

2 Άληζνο καηζάθη ηκρ. 81 0,51 41,31

3 Αξαθάο θξέζθνο θηιά 25 5,27 131,75

4 Αριάδηα θηιά 300 1,97 591,00

5 Βεξίθνθα θηιά 80 2,72 217,60

6 Γπόζκνο ηκρ. 30 0,89 26,70

7 Καξόηα θηιά 60 0,79 47,40

8 Καξπνύδη θηιά 150 0,63 94,50

9 Κεξάζηα θηιά 80 3,54 283,20

10 Κνινθπζάθηα θηιά 65 1,69 109,85

11 Κνπλνππίδη θηιά 30 1,52 45,60

12 Κξεκκύδηα ρισξά (καηζάθη) ηκρ. 40 0,66 26,40

13 Κξεκκύδηα ρνλδξά θηιά 120 0,67 80,40

14 Λάραλν θηιά 150 0,64 96,00

15 Λεκόληα Α΄ πνηόηεηαο ειιεληθά θηιά 207 1,25 258,75

16 Ματληαλόο ηκρ. 81 0,48 38,88

17 Μαληαξίληα θηιά 80 1,77 141,60

18 Μάξαζνο ηκρ. 30 0,60 18,00

19 Μαξνύιη ηκρ. 100 0,73 73,00

20 Μειηηδάλεο θηιά 18 2,06 37,08

21 Μήια θηιά 405 1,79 724,95

22 Μπάκηεο θηιά 9 4,55 40,95

23 Μπαλάλεο θηιά 405 1,58 639,90

24 Μπξόθνιν θηιά 30 2,12 63,60

25 Νηνκάηεο θηιά 400 1,64 656,00

26 Παηάηεο ειιεληθέο Α΄ πνηόηεηα θηιά 1000 0,71 710,00

27 Πεπόλη θηιά 60 1,50 90,00

28 Πηπεξηέο θηιά 18 2,30 41,40

29 Πνξηνθάιηα θηιά 400 0,79 316,00

30 Ρνδάθηλα θηιά 63 2,29 144,27

31 έιηλν θηιά 45 1,61 72,45

32 θόξδα ηκρ. 45 0,53 23,85

33 παλάθηα θηιά 90 1,85 166,50

34 ηαθύιηα θηιά 80 2,00 160,00

35 Φαζνιάθηα επνρήο θηιά 126 4,16 524,16

36 Φξάνπιεο θηιά 30 3,88 116,40

6.961,45

904,99

7.866,44ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 5 ΜΔ ΦΠΑ (€):

Φ.Π.Α 13% (€):

ΟΜΑΓΑ 5: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΓΧΝ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΙΟΤ

ΠΑΙΓΙΚΧΝ/ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ

Α/Α

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 5 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

Δίδος 

ΜονΪδας
Περιγραθή Διδών Ποζόηηηα

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.





1 Αγγνύξηα ηκρ. 50 0,56 28,00

2 Άληζνο καηζάθη ηκρ. 25 0,51 12,75

3 Αξαθάο θξέζθνο θηιά 10 5,27 52,70

4 Αριάδηα θηιά 100 1,97 197,00

5 Βεξίθνθα θηιά 20 2,72 54,40

6 Γπόζκνο ηκρ. 10 0,89 8,90

7 Καξόηα θηιά 20 0,79 15,80

8 Καξπνύδη θηιά 50 0,63 31,50

9 Κεξάζηα θηιά 20 3,54 70,80

10 Κνινθπζάθηα θηιά 15 1,69 25,35

11 Κνπλνππίδη θηιά 10 1,52 15,20

12 Κξεκκύδηα ρισξά (καηζάθη) ηκρ. 14 0,66 9,24

13 Κξεκκύδηα ρνλδξά θηιά 40 0,67 26,80

14 Λάραλν θηιά 30 0,64 19,20

15 Λεκόληα Α΄ πνηόηεηαο ειιεληθά θηιά 48,04 1,25 60,05

16 Ματληαλόο ηκρ. 25 0,48 12,00

17 Μαληαξίληα θηιά 20 1,77 35,40

18 Μάξαζνο ηκρ. 10 0,60 6,00

19 Μαξνύιη ηκρ. 30 0,73 21,90

20 Μειηηδάλεο θηιά 5 2,06 10,30

21 Μήια θηιά 130 1,79 232,70

22 Μπάκηεο θηιά 3 4,55 13,65

23 Μπαλάλεο θηιά 100 1,58 158,00

24 Μπξόθνιν θηιά 10 2,12 21,20

25 Νηνκάηεο θηιά 150 1,64 246,00

26 Παηάηεο ειιεληθέο Α΄ πνηόηεηα θηιά 300 0,71 213,00

27 Πεπόλη θηιά 20 1,50 30,00

28 Πηπεξηέο θηιά 10 2,30 23,00

29 Πνξηνθάιηα θηιά 120 0,79 94,80

30 Ρνδάθηλα θηιά 20 2,29 45,80

31 έιηλν θηιά 15 1,61 24,15

32 θόξδα ηκρ. 15 0,53 7,95

33 παλάθηα θηιά 30 1,85 55,50

34 ηαθύιηα θηιά 20 2,00 40,00

35 Φαζνιάθηα επνρήο θηιά 40 4,16 166,40

36 Φξάνπιεο θηιά 20 3,88 77,60

2.163,04

281,20

2.444,24

ΟΜΑΓΑ 6: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΓΧΝ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 6 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

Δίδος 

ΜονΪδας
Ποζόηηηα

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 6 ΜΔ ΦΠΑ (€):

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α 13% (€):

Α/Α Περιγραθή Διδών

ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ





1 Αγγνύξηα ηκρ. 200 0,56 112,00

2 Αριάδηα θηιά 330 1,97 650,10

3 Βεξίθνθα θηιά 120 2,72 326,40

4 Γπόζκνο ηκρ. 30 0,89 26,70

5 Καξόηα θηιά 50 0,79 39,50

6 Καξπνύδη θηιά 200 0,63 126,00

7 Κνινθπζάθηα θηιά 50 1,69 84,50

8 Κνπλνππίδη θηιά 50 1,52 76,00

9 Κξεκκύδηα  θξέζθα ηκρ. 30 0,66 19,80

10 Κξεκκύδηα ρνλδξά θηιά 150 0,67 100,50

11 Λάραλν θηιά 100 0,64 64,00

12 Λεκόληα Α΄ πνηόηεηαο ειιεληθά θηιά 200 1,25 250,00

13 Ματληαλόο ηκρ. 81 0,48 38,88

14 Μαληαξίληα θηιά 100 1,77 177,00

15 Μάξαζνο ηκρ. 50 0,60 30,00

16 Μαξνύιη ηκρ. 120 0,73 87,60

17 Μειηηδάλεο θηιά 40 2,06 82,40

18 Μήια θηιά 405 1,79 724,95

19 Μπαλάλεο θηιά 330 1,58 521,40

20 Νηνκάηεο θηιά 400 1,64 656,00

21 Παηάηεο ειιεληθέο Α΄ πνηόηεηα θηιά 950 0,71 674,50

22 Πηπεξηέο θηιά 40 2,30 92,00

23 Πνξηνθάιηα θηιά 400 0,79 316,00

24 Ρνδάθηλα θηιά 250 2,29 572,50

25 έιηλν θηιά 45 1,61 72,45

26 θόξδα ηκρ. 50 0,53 26,50

27 παλάθηα θηιά 330 1,85 610,50

28 Φαζνιάθηα επνρήο θηιά 300 4,16 1.248,00

7.806,18

1.014,80

8.820,98

ΟΜΑΓΑ 7: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ EIΓΧΝ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΙΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 7 ΜΔ ΦΠΑ (€):

Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α 13% (€):

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ

Α/Α Περιγραθή Διδών
Δίδος 

ΜονΪδας

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 7 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):





1 Αξλάθη θηιά 30 8,77 263,10

2 Καηζηθάθη θηιά 30 9,74 292,20

3 Κνηόπνπιν λσπό θηιά 450 3,21 1.444,50

4 Μνζράξη ςαρλό λσπό ειιεληθό θηιά 170 9,80 1.666,00

5 Μνζραξίζηνο θηκάο ςαρλό λσπόο 

ειιεληθόο θηιά 300 9,221 2.766,30

6 Χνηξηλό άλεπ νζηώλ λσπό ειιεληθό θηιά 50 5,99 299,50

7 Χνηξηλό ζνπβιάθη λσπό θηιά 30 6,13 183,90

6.915,50

899,02

7.814,52

1 Aξλάθη θηιά 10 8,77 87,70

2 Kαηζηθάθη θηιά 10 9,74 97,40

3 Κνηόπνπιν λσπό θηιά 100 3,21 321,00

4 Μνζράξη ςαρλό λσπό ειιεληθό θηιά 30 9,80 294,00

5 Μνζραξίζηνο θηκάο ςαρλό λσπόο 

ειιεληθόο ιάπα θηιά 40 9,221 368,84

6 Χνηξηλό άλεπ νζηώλ λσπό ειιεληθό θηιά 20 5,99 119,80

7 Χνηξηλό ζνπβιάθη λσπό θηιά 7 6,13 42,91

1.331,65

173,11

1.504,76

Δίδος 

ΜονΪδας

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 9 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

Φ.Π.Α 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 8 ΜΔ ΦΠΑ (€):

Περιγραθή Διδών
Δίδος 

ΜονΪδας

ΠΑΙΓΙΚΧΝ/ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ

ΟΜΑΓΑ 8:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ

Ποζόηηηα

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 8 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

Α/Α

ΟΜΑΓΑ 9:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ

Α/Α Περιγραθή Διδών

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 9 ΜΔ ΦΠΑ (€):

ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ   Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ

Φ.Π.Α 13% (€):





1 Κνηόπνπιν λσπό θηιά 300 3,21 963,00

2 Χνηξηλό άλεπ νζηώλ λσπό ειιεληθό θηιά 500 5,99 2.995,00

3 Λνπθάληθν θηιά 300 7,65 2.295,00

4 Μνζραξίζηνο θηκάο λσπόο  Λάπα θηιά 130 9,2154 1.198,00

5 Μπξηδόιεο ρνηξηλέο θηιά 200 5,47 1.094,00

8.545,00

1.110,85

9.655,85

1 Κνηόπνπιν λσπό θηιά 350,85 3,21 1.126,23

2 Μνζράξη ςαρλό λσπό ειιεληθό θηιά 200 9,80 1.960,00

3 Μνζραξίζηνο θηκάο  λσπόο   ιάπα θηιά 300 9,2154 2.764,62

4 Χνηξηλό άλεπ νζηώλ λσπό ειιεληθό θηιά 105 5,99 628,95

6.479,80

842,37

7.322,17

Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας
Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Άξηνο ηύπνπ 70% θηιά 1100 2,30 2.530,00

2 Άξηνο νιηθήο άιεζεο θηιά 1000 2,65 2.650,00

5.180,00

673,40

5.853,40

Α/Α

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 10 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

Φ.Π.Α 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ  10 ΜΔ ΦΠΑ (€):

ΦΠΑ 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):

Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.

ΟΜΑΓΑ 11:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):

ΟΜΑΓΑ 10:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ  Γ. ΜΔΗΝΗ

Α/Α Περιγραθή Διδών
Δίδος 

ΜονΪδας
Ποζόηηηα

ΓαπΪνη 

Μερική  (ζε €)

τωρίς Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 11 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

Φ.Π.Α 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 11 ΜΔ ΦΠΑ (€):

ΟΜΑΓΑ 12 : ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ

ΠΑΙΓΙΚΧΝ/ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ

Περιγραθή Διδών
Δίδος 

ΜονΪδας

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) τωρίς 

Φ.Π.Α.





Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας
Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Κνπινύξηα ζεζακέληα ηύπνπ 

Θεζζαινλίθεο νιηθήο άιεζεο
ηκρ. 200 0,57 114,00

2 Κνπινύξηα ζεζακέληα ηύπνπ 

Θεζζαινλίθεο ηκρ. 500 0,49 245,00

3 Φξπγαληά θηιά 40 4,84 193,60

4 Κξηηζίληα θηια 100 6,45 645,00

5 Σζνπξέθη θηιά 50 6,45 322,50

1.520,10

364,82

1.884,92

6.700,10

1.038,22

7.738,32

Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Άξηνο ηύπνπ 70% θηιά 250 2,30 575,00

2 Άξηνο νιηθήο άιεζεο θηιά 100 2,65 265,00

840,00

109,20

949,20

Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Κνπινύξηα ζεζακέληα ηύπνπ 

Θεζζαινλίθεο νιηθήο άιεζεο ηκρ. 40 0,57 22,80

2 Κνπινύξηα ζεζακέληα ηύπνπ 

Θεζζαινλίθεο 
ηκρ. 60 0,49 29,40

3 Φξπγαληά θηιά 5 4,84 24,20

4 Κξηηζίληα θηιά 20 6,45 129,00

5 ηζνπξέθη θηια 20 6,45 129,00

334,40

80,26

414,66

1.174,40

189,46

1.363,86

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):

ΦΠΑ 24% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 12 ΜΔ ΦΠΑ(€):

ΟΜΑΓΑ 13: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ

ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 12 (€):

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):

ΦΠΑ 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 12 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 13 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 13 (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 13 ΜΔ ΦΠΑ(€):

ΦΠΑ 24% (€):





Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Άξηνο ηύπνπ 70% θηιά 250 2,30 575,00

575,00

74,75

649,75

Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Μεινκαθάξνλα θηιά 70 7,26 508,20

2 Κνπξακπηέδεο θηιά 70 8,07 564,90

3 Κνπινύξηα (πνξηνθαιηνύ, απγνύ) θηιά 70 7,26 508,20

1.581,30

379,51

1.960,81

2.156,30

454,26

2.610,56

Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Άξηνο ηύπνπ 70% θηιά 600 2,30 1.380,00

1.380,00

179,40

1.559,40

ΟΜΑΓΑ 15: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 15 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 15 ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):

ΦΠΑ 13% (€):

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 14 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 14 (€):

ΦΠΑ 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 14 ΜΔ ΦΠΑ(€):

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):

ΦΠΑ 24% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ Γ. ΜΔΗΝΗ

ΟΜΑΓΑ 14 : ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΓΧΝ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ





Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Αξαθάο θαηεςπγκέλνο 

(ζπζθεπαζκέλνο) θηιά 60 2,20 132,00

2 Ψάξη πέξθα θηιέην θαηεςπγκέλν 

(ζπζθεπαζκέλν) θηιά 130 9,54 1.240,20

3 Βαθαιάνο θηιέην θαηεςπγκέλν 

(ζπζθεπαζκέλν) θηιά 180 4,78 860,40

4 Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα 

(ζπζθεπαζκέλα) θηιά 60 2,05 123,00

2.355,60

306,23

2.661,83

Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Αξαθάο θαηεςπγκέλνο 

(ζπζθεπαζκέλνο) θηιά 15 2,20 33,00

2 Ψάξη πέξθα θηιέην θαηεςπγκέλν 

(ζπζθεπαζκέλν) θηιά 20 9,54 190,80

3 Βαθαιάνο θηιέην θαηεςπγκέλν 

(ζπζθεπαζκέλν) θηιά 30 4,78 143,40

4 Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα 

(ζπζθεπαζκέλα) θηιά 10 2,05 20,50

387,70

50,40

438,10

ΟΜΑΓΑ 16:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΠΑΙΓΙΚΧΝ/ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ  Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 16 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 17 ΜΔ ΦΠΑ (€):

Φ.Π.Α 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 16 ΜΔ ΦΠΑ (€):

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 17 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

ΟΜΑΓΑ 17:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΠΑΙΓΙΚΟΤ  ΣΑΘΜΟΤ  Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ

Φ.Π.Α 13% (€):





Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Αξαθάο θαηεςπγκέλνο 

(ζπζθεπαζκέλνο) θηιά 140 2,20 308,00

2 Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα 

(ζπζθεπαζκέλα) θηιά 140 2,05 287,00

3 Ψάξη Πέξθα Φηιέην Καηεςπγκέλν 

(ζπζθεπαζκέλν) θηιά 100 9,54 954,00

4 Λαραληθά αλάκηθηα θηιά 200 2,03 406,00

5 Μπάκηεο θαηεςπγκέλεο θηιά 80 4,93 394,40

6 Βαθαιάνο θηιέην θαηεςπγκέλν 

(ζπζθεπαζκέλν) θηιά 200 4,78 956,00

3.305,40

429,70

3.735,10

Α/Α Περιγραθή Διδών

Δίδος 

ΜονΪδας Ποζόηηηα

Σιμή ΜονΪδας 

(ζε €) xωρίς 

Φ.Π.Α.

ΓαπΪνη Μερική   

(ζε €) τωρίς Φ.Π.Α.

1 Διαηόιαδν ΔΞΣΡΑ παξζέλν νμύηεο 0-

1 εγρώξην (5lt) 

Παιδικών/Βρθονηπιακού ηαθμών 

Γ.Δ. Μεζζήνης ηκρ. 80 22,83 1.826,40

2 Διαηόιαδν ΔΞΣΡΑ παξζέλν νμύηεο 0-

1 εγρώξην (5lt) Παιδικού ηαθμού 

Γ.Δ. Ανδρούζας ηκρ. 20 22,83 456,60

3

Διαηόιαδν ΔΞΣΡΑ παξζέλν νμύηεο 0-

1 εγρώξην ζπζθεπαζίαο 5lt 

ΠρογρΪμμαηος ίηιζης Γήμοσ 

Μεζζήνης

Σκρ. 60 22,83 1.369,80

3.652,80

474,86

4.127,66

ΟΜΑΓΑ 19:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 19 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

Φ.Π.Α 13% (€):

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 19 ΜΔ ΦΠΑ (€):

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 18 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):

Φ.Π.Α 13% (€):

ΟΜΑΓΑ 18:  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ  Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 18 ΜΔ ΦΠΑ (€):

   ΜΔΗΝΗ    18-07-2022                                                                 ΜΔΗΝΗ 18-07-2022

              Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                              ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ

                                                                                                     Η ΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ

                                                                                               Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

     ΙΧΑΝΝΗ ΔΜΜ. ΚΑΣΟ                                                               ΠΗΝΔΛΟΠΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ





 

                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 
 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 1:   
ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΓΙΚΧΝ/ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. 

ΜΔΗΝΗ 

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) σωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη  
Μεπική  (ζε €) 
σωπίρ Φ.Π.Α. 

1 Corn Flakes νιηθήο άιεζεο 
ζπζθ.500 gr ηκρ. 150 

  

2 Corn Flakes ζπζθ. 500 gr ηκρ. 50   

3 Αιάηη ςηιό ησδηνύρν 
ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ  θηιά 35 

  

4 Αιεύξη ηππνπνηεκέλν 
ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ γηα 
όιεο ηηο ρξήζεηο 

θηιά 100 

  

5 Αιεύξη ηύπνπ Φαξίλα 500γξ ηκρ. 100   

6 Αλζόηπξν ρύκα 
θηιά 10 

  

7 Αξαβνζηηέιαην 5 ιίηξσλ ηκρ. 4   

8 Απγά θξέζθα κέηξηνπ κεγέζνπο ηκρ. 6000   

9 Βνύηπξν 250 gr. ηύπνπ 
Κεξθύξαο ή αληίζηνηρν ηκρ. 100 

  

10 Γάια  ζπκππθλσκέλν εβαπνξέ 
(πιήξεο) ζπζθεπαζίαο 400gr  ηκρ. 300 

  

11 Γάια θξέζθν πιήξεο 3,5% 1 
ιίηξν 

ηκρ. 3000   

12 Γηανύξηη ζηξαγγηζηό 
ζπζθεπαζίαο 1Κgr.  

ηκρ. 500 
  

13 Γίγαληεο 500γξ ηκρ. 50   

14 Δκθηαισκέλν θπζηθό κεηαιιηθό 
λεξό 1,5 ιίηξνπ ηκρ. 100 

  

15 Εάραξε άρλε 400 gr ηκρ. 10   

16 Εάραξε ζπζθεπαζίαο ελόο (1) 
θηινύ. θηιά 90 

  

17 Επκαξηθά ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 400   

18 Καθάν ζθόλε ζπζθ. 125 gr. ηκρ. 20   

19 Καλέια ηξηκκέλε  ζπζθεπαζίαο  
50 gr ηκρ. 10 

  





20 Καξακέιεο δειέ  ζπζθεπαζίαο 
ελόο (1) θηινύ. θηιά 50 

  

21 Καθέο ζπζθ.500 gr. ηκρ. 33   

22 Κόξλ Φιάνπεξ 200 gr. ηκρ. 5   

23 Κξέκα αξαβνζίηνπ βαλίιηα 150 
gr 

ηκρ. 60 
  

24 Κξέκα αξαβνζίηνπ θαθαν 160gr. ηκρ. 40   

25 Κξέκα γάιαθηνο 500gr.  ηκρ. 40   

26 Μαγηά μεξή 20 gr.  ηκρ. 25   

27 Μαξκειάδα ζπζθ.500 gr.  ηκρ. 50   

28 Μέιη ζπζθ. 950 gr Αλζέσλ ή 
Κσλνθόξσλ. θηιά 80 

  

29 Μεξέληα ζπζθ. 1 Kgr. (πξαιίλα 
θνπληνύθη κε θαθάν & γάια) ηκρ. 50 

  

30 Μπδήζξα μεξή εγρώξηα θηιά 40   

31 Ξύδη ζπζθεπαζίαο 390 gr ηκρ. 40   

32 Πνξηνθαιάδα ζπκππθλσκέλε 
ζπζθεπαζίαο 1 lt ηκρ. 14 

  

33 Ρίγαλε ζπζθεπαζίαο 50gr ηκρ. 20   

34 Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500gr. ηκρ. 350   

35 ηκηγδάιη ςηιό ζπζθ. 500 γξ. ηκρ. 55   

36 Σαρίλη 900 gr ηκρ. 20   

37 Σνκαηνρπκόο ζπζθ. 500 gr.  ηκρ. 300   

38 Σξαραλάο μηλνο 500gr ηκρ. 45   

39 Σζάη  ζπζθεπαζίαο 50 gr ηκρ. 9   

40 Σπξί γξαβηέξα εγρώξηα θηιά 150   

41 Σπξί θαζέξη κπαζηνύλη ηύπνπ 
Gνuda  ή αληίζηνηρν 2,5 Kgr. θηιά 80 

  

42 Σπξί θέηα θηιά 170   

43 Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500 gr.  ηκρ. 320   

44 Φαζόιηα ιόπηα κέηξηα 
ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 50 

  

45 Φύιιν θξνύζηαο 450 γξακ. ηκρ. 40   

46 Φύιιν ζθνιηάηα 800 gr ηκρ. 50   

47 Φπζηηθνβνύηπξν 500 gr - 350 gr ηκρ. 50   

48 Χπινπίηεο θνθηέο  ζπζθεπαζίαο 
500 gr. ηκρ. 70 

 
 

49 Χπκόο θξνύηνπ ζπζθ. 1lt.. ηκρ. 10   

50 Ψσκί ηνζη 700 gr ηκρ. 80   

51 Ψσκί ηνζη νιηθήο άιεζεο 700gr ηκρ. 80   

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€): 
 

ΦΠΑ 13% (€): 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€): 
 

 

 
 
 

 

 

  





Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 

Ποζόηηηα 
Σιμή 

Μονάδαρ 
(ζε €) σωπίρ 

Φ.Π.Α. 

Γαπάνη  
Μεπική  (ζε €) 
σωπίρ Φ.Π.Α. 

1 Βαλίιηεο (θνπηί 30 ηεκαρίσλ) ηκρ. 8 
  

2 όδα 20 gr. ηκρ. 18 
  

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):  

ΦΠΑ 24% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):  

  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):  

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 1 (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1 ΜΔ ΦΠΑ(€):  

 

   

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 
 
 
 

Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 

 

Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 

 
 
 
 
 
 
 
 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 2: 
ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ  

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) σωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη  
Μεπική  (ζε €) 
σωπίρ Φ.Π.Α. 

1 Corn Flakes νιηθήο άιεζεο 
ζπζθ.500 gr ηκρ. 20   

2 Corn Flakes ζπζθ. 500 gr ηκρ. 15   

3 Αιάηη ςηιό ησδηνύρν 
ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ  θηιά 8   

4 Αιεύξη ηππνπνηεκέλν 
ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ γηα 
όιεο ηηο ρξήζεηο 

θηιά 15   

5 Αιεύξη ηύπνπ Φαξίλα 500γξ ηκρ. 15   

6 Αλζόηπξν ρύκα 
θηιά 3   

7 Αξαβνζηηέιαην 5 ιίηξσλ ηκρ. 2   

8 Απγά θξέζθα κέηξηνπ κεγέζνπο ηκρ. 200   

9 Βνύηπξν 250 gr. ηύπνπ 
Κεξθύξαο ή αληίζηνηρν ηκρ. 15   

10 Γάια  ζπκππθλσκέλν εβαπνξέ 
(πιήξεο) ζπζθεπαζίαο 400gr  ηκρ. 300   

11 Γάια θξέζθν πιήξεο 3,5% 1 
ιίηξν 

ηκρ. 500   

12 Γηανύξηη ζηξαγγηζηό 
ζπζθεπαζίαο 1Κgr.  

ηκρ. 25   

13 Γίγαληεο 500γξ ηκρ. 10   

14 Δκθηαισκέλν θπζηθό κεηαιιηθό 
λεξό 1,5 ιίηξνπ ηκρ. 20   

15 Εάραξε άρλε 400 gr ηκρ. 10   

16 Εάραξε ζπζθεπαζίαο ελόο (1) 
θηινύ. θηιά 20   

17 Επκαξηθά ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 100   

18 Καθάν ζθόλε ζπζθ. 125 gr. ηκρ. 10   

19 Καλέια ηξηκκέλε  ζπζθεπαζίαο  
50 gr ηκρ. 2   





20 Καξακέιεο δειέ  ζπζθεπαζίαο 
ελόο (1) θηινύ. θηιά 10   

21 Καθέο ζπζθ.500 gr. ηκρ. 10   

22 Κόξλ Φιάνπεξ 200 gr. ηκρ. 2   

23 Κξέκα αξαβνζίηνπ βαλίιηα 150 
gr 

ηκρ. 17   

24 Κξέκα αξαβνζίηνπ θαθαν 160gr. ηκρ. 10   

25 Κξέκα γάιαθηνο 500gr.  ηκρ. 10   

26 Μαγηά μεξή 20 gr.  ηκρ. 5   

27 Μαξκειάδα ζπζθ.500 gr.  ηκρ. 15   

28 Μέιη ζπζθ. 950 gr Αλζέσλ ή 
Κσλνθόξσλ. θηιά 10   

29 Μεξέληα ζπζθ. 1 Kgr. (πξαιίλα 
θνπληνύθη κε θαθάν & γάια) ηκρ. 10   

30 Μπδήζξα μεξή εγρώξηα θηιά 9   

31 Ξύδη ζπζθεπαζίαο 390 gr ηκρ. 10   

32 Πνξηνθαιάδα ζπκππθλσκέλε 
ζπζθεπαζίαο 1 lt ηκρ. 4   

33 Ρίγαλε ζπζθεπαζίαο 50gr ηκρ. 8   

34 Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500gr. ηκρ. 70   

35 ηκηγδάιη ςηιό ζπζθ. 500 γξ. ηκρ. 10   

36 Σαρίλη 900 gr ηκρ. 10   

37 Σνκαηνρπκόο ζπζθ. 500 gr.  ηκρ. 50   

38 Σξαραλάο μηλνο 500gr ηκρ. 10   

39 Σζάη  ζπζθεπαζίαο 50 gr ηκρ. 3   

40 Σπξί γξαβηέξα εγρώξηα θηιά 20   

41 Σπξί θαζέξη κπαζηνύλη ηύπνπ 
Gνuda  ή αληίζηνηρν 2,5 Kgr. θηιά 20   

42 Σπξί θέηα θηιά 20   

43 Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500 gr.  ηκρ. 60   

44 Φαζόιηα ιόπηα κέηξηα 
ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 10   

45 Φύιιν θξνύζηαο 450 γξακ. ηκρ. 10   

46 Φύιιν ζθνιηάηα 800 gr ηκρ. 15   

47 Φπζηηθνβνύηπξν 500 gr - 350 gr ηκρ. 10   

48 Χπινπίηεο θνθηέο  ζπζθεπαζίαο 
500 gr. ηκρ. 20   

49 Χπκόο θξνύηνπ ζπζθ. 1lt.. ηκρ. 5   

50 Ψσκί ηνζη 700 gr ηκρ. 15   

51 Ψσκί ηνζη νιηθήο άιεζεο 700gr ηκρ. 15   

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):  

ΦΠΑ 13% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):  

      
      

      





Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) σωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη  
Μεπική  (ζε €) 
σωπίρ Φ.Π.Α. 

1 Βαλίιηεο (θνπηί 30 ηεκαρίσλ) ηκρ. 3   

2 όδα 20 gr. ηκρ. 5   

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):  

ΦΠΑ 24% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):  

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):  

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 2 (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 ΜΔ ΦΠΑ(€):  

 
 
 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 
 

Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 

 

Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ  3 :  
ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ  
ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) 
σωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη  
Μεπική  (ζε €) 
σωπίρ Φ.Π.Α. 

1 
Αιεύξη ηππνπνηεκέλν 
ζπζθεπαζίαο 1 θηινύ γηα όιεο 
ηηο ρξήζεηο 

ηκρ. 500   

2 
Γάια καθξάο δηαξθείαο 
ζπζθεπαζίαο 400γξακ.  

ηκρ. 500   

3 Εάραξε ζπζθεπαζίαο 1 θηινύ ηκρ. 600   

4 
Κξηζαξάθη ζπζθεπαζίαο 500 
γξακ. 

ηκρ. 570   

5 
Μαθαξνλάθη θνθηό 
ζπζθεπαζίαο 500γξακ. 

ηκρ. 900   

6 
Μαθαξόληα ζπζθεπαζίαο 
500γξακ. 

ηκρ. 500   

7 Πέλεο ζπζθεπαζίαο 500γξακ.  ηκρ. 500   

8 Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500γξακ. ηκρ. 500   

9 
Σνκαηνρπκόο ζπζθεπαζίαο 
500γξακ. 

ηκρ. 600   

10 Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500γξακ. ηκρ. 500   

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 3 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):  

ΦΠΑ 13% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 3 ΜΔ ΦΠΑ (€):  

 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 
Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 

 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 4 :  
ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ (ΣΡΟΦΙΜΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ  

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 
 

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) σωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη  
Μεπική  (ζε €) 
σωπίρ Φ.Π.Α. 

1 
Αιάηη ςηιό ησδηνύρν 
ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ  

θηιά 25   

2 
Αιεύξη ηππνπνηεκέλν 
ζπζθεπαζίαο ελόο (1) θηινύ γηα 
όιεο ηηο ρξήζεηο 

θηιά 10   

3 Αιεύξη ηύπνπ Φαξίλα 500γξ ηκρ. 60   

4 
Άλζνs Αξαβνζίηνπ Βαλίιηα 150 
γξ. 

ηκρ. 120   

5 Απγά θξέζθα κέηξηνπ κεγέζνπο ηκρ. 900   

6 
Βνύηπξν 500 gr. Σύπνπ Βηηάκ ή 
αληίζηνηρν 

ηκρ. 70   

7 
Βνύηπξν ηύπνπ Κεξθύξαs  
250γξ 

ηκρ. 40   

8 
Γάια  ζπκππθλσκέλν εβαπνξέ 
(πιήξεο) ζπζθεπαζίαο 400 gr.  

ηκρ. 250   

9 
Γηανύξηη ζηξαγγηζηό 
ζπζθεπαζίαο 1Κgr 

ηκρ. 950   

10 Εάραξε άρλε 400 gr ηκρ. 30   

11 
Εάραξε ζπζθεπαζίαο ελόο (1) 
θηινύ. 

θηιά 30   

12 Επκαξηθά ζπζθεπαζίαο 500 gr. ηκρ. 385   

13 
Καλέια ηξηκκέλε  ζπζθεπαζίαο      
50 gr 

ηκρ.  10   

14 Καλέιια ζε ζηηθ  ηκρ.  5   

15 Μνζρνθάξπδν ηξηκκέλν 15 gr ηκρ.  5   

16 Μπέηθηλ πάνπληεξ 200gr ηκρ. 10   

17 Μπδήζξα μεξή εγρώξηα θηιά 30   

18 Ξύδη ζπζθεπαζίαο 390 gr. ηκρ. 25   

19 Πηπέξη ζπζθεπαζίαο 100gr ηκρ. 25   

20 Ρίγαλε ζπζθεπαζίαο 50gr ηκρ. 10   

21 Ρύδη ζπζθεπαζίαο 500gr. ηκρ. 350   





22 
ηκηγδάιη ςηιό ζπζθεπαζ. 500 
γξ. 

ηκρ. 50   

23 Σνκαηνρπκόο ζπζθ. 500 gr.  ηκρ. 150   

24 
Σπξί θαζέξη κπαζηνύλη ηύπνπ 
Gνuda  ή αληίζηνηρν 2,5 Kgr. 

θηιά 30   

25 Σπξί θέηα θηιά 50   

26 Φαθέο ζπζθεπαζίαο 500 gr.  ηκρ. 400   

27 
Φαζόιηα ιόπηα κέηξηα 
ζπζθεπαζίαο 500 gr. 

ηκρ. 400   

28 Φύιιν Κξνύζηαs 450 gr ηκρ. 50   

29 
Χπκόο ιεκνληνύ γηα θαγεηό 
330ml 

ηκρ. 15   

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):  

ΦΠΑ 13% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):  

      

      

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) σωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη  
Μεπική  (ζε €) 
σωπίρ Φ.Π.Α. 

1 Βαλίιηεο (θνπηί 30 ηεκαρίσλ) ηκρ. 5   

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):  

ΦΠΑ 24% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 4 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):  

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 4 (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 4 ΜΔ ΦΠΑ(€):  

 

 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 
 

Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 
Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 5 :  
ΔΙΓΗ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΙΟΤ ΠΑΙΓΙΚΧΝ / ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. 

ΜΔΗΝΗ 
ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ 5 : ΔΙΓΗ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΙΟΤ 

ΠΑΙΓΙΚΧΝ / ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ ηεο ππ’ αξ.        

583/13/18-7-22 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ 

Μεζζήλεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ: 

 

(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 5 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 5 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 5 ηος πποϋπολογιζμού 

μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 

& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 

Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 

Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 

δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 

παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 

Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.   

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 
Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 
Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 6 :  
EIΓΗ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΙΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ  

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ  6 : EIΓΗ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΙΟΤ 

ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ ηεο ππ’ αξ. 583/13/18-7-22 κειέηεο ηνπ Γήκνπ 

Μεζζήλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ 

Πξνζώπσλ: 

 

(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 6 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 6 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 6 ηος πποϋπολογιζμού 

μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 

& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 

Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 

Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 

δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 

παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 

Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.   

 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 
Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 7 :  
EIΓΗ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ  

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ 7  : EIΓΗ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΙΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ  ηεο ππ’ αξ. 583/13/18-7-22 κειέηεο ηνπ 
Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ 
Πξνζώπσλ: 
 
(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 7 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 7 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 7 ηος πποϋπολογιζμού 

μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 

& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 

Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 

Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 

δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 

παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 

Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.   

 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 
Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 
Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 8 :  
ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΠΑΙΓΙΚΧΝ / ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ  

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ  8 : ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΠΑΙΓΙΚΧΝ / 
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ ηεο ππ’ αξ. 583/13/18-7-22 κειέηεο 
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ 
Πξνζώπσλ: 
 
(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 8 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 8 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 8 ηος πποϋπολογιζμού 

μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 

& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 

Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 

Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 

δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 

παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 

Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.   

 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 

Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 
Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 9 :  
ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ   Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ  

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ  9 : ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ 
ΣΑΘΜΟΤ   Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ ηεο ππ’ αξ. 583/13/18-7-22 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ: 
 
(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 9 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 9 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 9 ηος πποϋπολογιζμού 

μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 

& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 

Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 

Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 

δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 

παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 

Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.   

 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 

Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 
Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 
 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 10 :  
ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ  Γ. ΜΔΗΝΗ  
ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ  10 : ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ 
ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ  Γ. ΜΔΗΝΗ ηεο ππ’ αξ. 583/13/18-7-22 κειέηεο ηνπ Γήκνπ 
Μεζζήλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ 
Πξνζώπσλ: 
 
(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 10 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 10 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 10 ηος πποϋπολογιζμού 

μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 

& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 

Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 

Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 

δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 

παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 

Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.   

 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 
Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 





 

                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 11 :  
ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ  
ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ  11 : ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΙΣΙΗ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ ηεο ππ’ αξ. 583/13/18-7-22 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα 
ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ: 
 
(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 11 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 11 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 11 ηος πποϋπολογιζμού 

μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 

& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 

Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 

Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 

δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 

παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 

Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.    

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 
Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 12:   
ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΠΑΙΓΙΚΧΝ / ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ 

Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ 
ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 
 
 
 

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) xωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη Μεπική   
(ζε €) σωπίρ 

Φ.Π.Α. 

1 Άξηνο ηύπνπ 70% θηιά 1100   

2 Άξηνο νιηθήο άιεζεο θηιά 1000   

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):  

ΦΠΑ 13% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):  

      

 

 
 
 

    

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) xωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη Μεπική   
(ζε €) σωπίρ 

Φ.Π.Α. 

1 Κνπινύξηα ζεζακέληα ηύπνπ 
Θεζζαινλίθεο νιηθήο άιεζεο ηκρ. 200 

  

2 Κνπινύξηα ζεζακέληα ηύπνπ 
Θεζζαινλίθεο  ηκρ. 500   

3 Φξπγαληά θηιά 40 
  

4 Κξηηζίληα θηια 100 
  

5 Σζνπξέθη θηιά 50 
  

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):  

ΦΠΑ 24% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):  

 
 
 
 
  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 12 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):  

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 12 (€):  





ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 12 ΜΔ ΦΠΑ(€):  

 

 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 
 

Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 

 

Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 13:   
ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ  

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
 
 

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) xωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη Μεπική   
(ζε €) σωπίρ 

Φ.Π.Α. 

1 Άξηνο ηύπνπ 70%  θηιά 250 
  

2 Άξηνο νιηθήο άιεζεο θηιά 100 
  

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):  

ΦΠΑ 13% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):  

      

  

 
 
 

   

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) xωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη Μεπική   
(ζε €) σωπίρ 

Φ.Π.Α. 

1 Κνπινύξηα ζεζακέληα ηύπνπ 
Θεζζαινλίθεο νιηθήο άιεζεο ηκρ. 40   

2 Κνπινύξηα ζεζακέληα ηύπνπ 
Θεζζαινλίθεο  ηκρ. 60 

  

3 Φξπγαληά 
θηιά 5   

4 Κξηηζίληα 
θηιά 20   

5 ηζνπξέθη 
θηια 20   

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):  

ΦΠΑ 24% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):  

 

 

 

 

 

 





ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 13 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):  

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 13 (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 13 ΜΔ ΦΠΑ(€):  

 

 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 
 
 
 

Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 

 

Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 14:   
ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ Γ. ΜΔΗΝΗ  

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
 
 
 

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) xωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη Μεπική   
(ζε €) σωπίρ 

Φ.Π.Α. 

1 Άξηνο ηύπνπ 70%  
θηιά 250   

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):  

ΦΠΑ 13% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):  

      

  

 
 
 
 

   

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) xωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη Μεπική   
(ζε €) σωπίρ 

Φ.Π.Α. 

1 Μεινκαθάξνλα 
θηιά 70   

2 Κνπξακπηέδεο 
θηιά 70   

3 Κνπινύξηα (πνξηνθαιηνύ, απγνύ) 
θηιά 70   

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24% (€):  

ΦΠΑ 24% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€):  

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 14 ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€):  

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ 14 (€):  





ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 14 ΜΔ ΦΠΑ(€):  

 
 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 
 

Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 

 

Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 15:   
ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ 

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(ζε €) 
xωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Γαπάνη Μεπική   
(ζε €) σωπίρ 

Φ.Π.Α. 

1 Άξηνο ηύπνπ 70% 
θηιά 600   

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 15 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 13% (€):  

ΦΠΑ 13% (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 15 ΜΔ ΦΠΑ 13% (€):  

 

 

Μεζζήνη,       -       - 20….. 
Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 
 

Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 

 

Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 

 
 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 16:   
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΑΙΓΙΚΧΝ / ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ  Γ.Δ. 

ΜΔΗΝΗ 
ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ  16 : ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΑΙΓΙΚΧΝ 
/ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΧΝ  Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ ηεο ππ’ αξ. 583/13/18-7-22 κειέηεο 
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ 
Πξνζώπσλ: 
 
(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 16 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 16 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 16 ηος πποϋπολογιζμού 
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 
& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 
Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 
Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 
δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 
παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 
Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ. 

 
Μεζζήνη,       -       - 20….. 

Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 

 

Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 

 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 17:   
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ  

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ  17 : ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΑΙΓΙΚΟΤ 
ΣΑΘΜΟΤ Γ.Δ. ΑΝΓΡΟΤΑ ηεο ππ’ αξ. 583/13/18-7-22 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ: 
 
(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 17 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 17 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 17 ηος πποϋπολογιζμού 
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 
& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 
Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 
Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 
δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 
παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 
Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ. 

 
Μεζζήνη,       -       - 20….. 

Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 

 

Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 

 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 18:   
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ  Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ  

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ  18 : ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΣΙΗ  Γ.Δ. ΜΔΗΝΗ ηεο ππ’ αξ. 583/13/18-7-22 κειέηεο ηνπ 
Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ 
Πξνζώπσλ: 
 
(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 18 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 18 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 18 ηος πποϋπολογιζμού 
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 
& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 
Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 
Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 
δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 
παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 
Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ. 

 
Μεζζήνη,       -       - 20….. 

Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 

 

Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 
 
 





                 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
            ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
             ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΜΔΗΝΗ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΧΝ                                          
 
ΠΗΓΗ ΥΡΗΜ.: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΠΑ 

 

ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 19:   
ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ 

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 583/13/18-7-22 ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 

 

 
Πξνζθέξσ ην παξαθάησ εληαίν πνζνζηό  έθπησζεο  επί ηνηο εθαηό (%) επί ησλ 

ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΟΜΑΓΑ  19 : ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ ηεο ππ’ αξ. 583/13/18-7-22 
κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ 
Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ: 
 
(νινγξάθσο :) ___________________________________________________________ 

(αξηζκεηηθώο :) ____________ % 

για ηο σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ με ημεπομηνία έναπξηρ ζηιρ 01-12-2022. 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 19 ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€):  

Φ.Π.Α 13% (€):  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 19 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€):  

 

Για ηα είδη ηποθίμων ηηρ παπαπάνω ΟΜΑΔΑΣ 19 ηος πποϋπολογιζμού 
μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο Τμήμα Εμποπίος 
& Απαζσόληζηρ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Ε. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ 
Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 
Ν.3438/2006, ηο παπαπάνω ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ ιζσύει επί ηων ηιμών ηος 
δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 
παπάδοζηρ ηων ειδών, και όσι επί ηων ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος 
Δήμος Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ. 

 
Μεζζήνη,       -       - 20….. 

Ο Πποζθέπων 

 
 
 

(ζθπαγίδα & ςπογπαθή) 

 
 
Σημείωςη: Η παροφςα υποβάλλεται ςε μορφή .pdf ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ 
προςφοράσ, φζροντασ την ψηφιακή υπογραφή του προςφζροντοσ. 

 

Οι παραπάνω ποςότητεσ των υλικϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωθοφν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεςίασ που θα χειριςτεί τα προσ προμήθεια είδη-υλικά 
κατόπιν ςχετικοφ Υπηρεςιακοφ Σημειϊματοσ προσ την Επιτροπή Παραλαβήσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν το ποςό τησ ςυνολικήσ δαπάνησ τησ ςφμβαςησ. 

 





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 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων για τους δύο παιδικούς σταθμούς 
(Α΄, Γ΄), τον βρεφονηπιακό σταθμό Δ.Ε. Μεσσήνης (Δ΄) και τον παιδικό σταθμό Δ.Ε. 
Ανδρούσας, καθώς επίσης το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης και το 
πρόγραμμα σίτισης του Δήμου Μεσσήνης, προβλέποντας να καλύψουν τις ανάγκες για 
ένα έτος, με ημερομηνία έναρξης τουλάχιστον στις 01-12-2022. Αναλυτική περιγραφή 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄ αριθ. 523/13
/18-7-22 μελέτη του Δήμου Μεσσήνης. CPV: 15800000-6 (Διάφορα προϊόντα διατροφής)
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Αριθμός μελέτης: 523/13/18-7-22

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
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Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
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:
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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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            ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Μεζζήνη          -        - 2022 
ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ       Απ. Ππυη.:                       
ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ                                
Σαρ. Γ/λζε : Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ 
       Σ.Κ. 24200 Μεζζήλε 
Σειέθσλν : 27223-60100 
E-mail  : messini@messini.gr 
            
 

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ» 

 
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», ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα 
θάησζη: 

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ ππ΄ αξηζκ. 523/13/18-7-22  κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο κε ζέκα: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ». 

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

3. Σελ ππ’ αξ. 34/22-07-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Πνιπεηψλ Γαπαλψλ ηνπ 
Γήκνπ Μεζζήλεο κε ΑΓΑ: 9ΣΑΤΩΚ4-ΤΚΓ . 

4. Σηο παξαθάησ Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο:  

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΟΧΡΕΩΗ 
ΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΣΟ 

ΜΗΣΡΩΟ ΔΕΜΕΤΕΩΝ 

771/22-07-2022 6Η8ΩΚ4-1ΞΜ 15.6481.0001-2 

772/22-07-2022 660ΨΩΚ4-ΝΑ3 15.6495.0003-3 

773/22-07-2022 6ΒΝΦΩΚ4-ΚΩΑ 60.6481.0001-2 
 

5. Σνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο κε αξηζκφ: 309/2022  . 

6. Σν πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρψξεζε ν Γήκνο Μεζζήλεο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηελ παξαπάλσ  πξνκήζεηα, ην νπνίν έιαβε ΑΓΑΜ: 
22REQ010953571. 

7. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα πνπ θαηαρψξεζε ν Γήκνο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα, ην νπνίν έιαβε 
ΑΓΑΜ: 22REQ010987673. 

8. Σελ κε αξηζ. __________________ Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: 
“Έγθξηζε κειέηεο, έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΖΜΟΤ 
ΜΔΖΝΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ» κε δηαγσληζκφ, κε αλνηθηή 
δηαδηθαζία, κέζσ ΔΖΓΖ - θαηάξηηζε φξσλ θαη ζχληαμε δηαθήξπμεο – νξηζκφο κειψλ 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ”,  ε νπνία αλαξηήζεθε ζην 
Γηαδίθηπν (Γηαχγεηα), κε ΑΓΑ: _____________________  . 
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9. Σελ ππ΄ αξηζ. _______________ δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ: _________________ ) θαη ηα ινηπά 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλέηαμε ε Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ αλσηέξσ ελ ζέκαηη 
ζχκβαζε πξνκήζεηαο. 

10. 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…... 

11. 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] 

12. 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 (ΑΓΑ: ____________ )   

-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 
 

ΔΗΓΟ – ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΚΠΣΩΖ: Σα ππφ πξνκήζεηα είδε είλαη: 
 

α) ΟΜΑΓΑ ___ :   _________________________ ηεο  ππ’ αξηζ. 523/13/18-7-22  κειέηεο 
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, σο εμήο: 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδαρ 

(ζε €) xυπίρ 

Φ.Π.Α. 

Γαπάνη Μεπική   

(ζε €) συπίρ 

Φ.Π.Α. 

___ _________________  ________ ______ ______ ________ 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13% (€): _________ 

ΦΠΑ 13% (€): _________ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% (€): _________ 
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Α/Α Πεπιγπαθή Διδών 
Δίδορ 

Μονάδαρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδαρ 

(ζε €) xυπίρ 

Φ.Π.Α. 

Γαπάνη Μεπική   

(ζε €) συπίρ 

Φ.Π.Α. 

___ ______________ ______ ______ ________ ______ 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24% (€): _________ 

ΦΠΑ 24% (€): _________ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% (€): _________ 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ____ ΥΩΡΙ ΦΠΑ (€):  

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΓΑ ____ (€):  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ _____ ΜΔ ΦΠΑ (€):  

 
… 
 
 

β) ΟΜΑΓΑ ___ :   _________________________, με ενιαίο ποζοζηό έκπηυζηρ: 
_________ % επί ησλ ηηκψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  ηεο νκάδαο απηήο, 
ζχκθσλα κε ηελ  ππ’ αξηζ. 523/13/18-7-22  κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ___ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 13% (€): ______________ 

Φ.Π.Α 13% (€): ______________ 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ____ ΜΔ Φ.Π.Α. 13% (€): ______________ 

 
… 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ: ΟΜΑΔΕ __ + ___ + ___ + ___  + ___ + ___ 

+ ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___  = _____ € χωρίς Φ.Π.Α. = ______ € με Φ.Π.Α. 
 

 
Ρήηπα αναθεώπηζηρ ηιμών: Για ηα είδη ηποθίμυν ηυν παπαπάνυ ΟΜΑΓΩΝ ____ ηος 
πποϋπολογιζμού μελέηηρ, για ηα οποία εκδίδεηαι δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών από ηο 
Σμήμα Δμποπίος & Απαζσόληζηρ ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ Π.Δ. Μεζζηνίαρ ηηρ Γεν. 
Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 
13 ηος Ν.3438/2006, ηο παπαπάνυ ενιαίο ποζοζηό έκπηυζηρ ιζσύει επί ηυν ηιμών ηος 
δεληίος πιζηοποίηζηρ ηιμών για αςηά ηα είδη, οι οποίερ ιζσύοςν καηά ηην ημέπα 
παπάδοζηρ ηυν ειδών, και όσι επί ηυν ηιμών ηος πποϋπολογιζμού μελέηηρ ηος Γήμος 
Μεζζήνηρ, οι οποίερ είναι απλά ενδεικηικέρ.     
 
Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ κε ηελ  ππ’ αξηζ. 523/13/18-7-22  κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο 
είλαη ελδεηθηηθέο. Θα κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
ζα ρεηξηζηεί ηα πξνο πξνκήζεηα είδε-πιηθά θαηφπηλ ζρεηηθνχ Τπεξεζηαθνχ εκεηψκαηνο πξνο 
ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Οη ηπρφλ αιιαγέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο 
δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
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 
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 60.6481.0001 
«Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ» απφ ΔΠΑ (ΔΔΣΑΑ-ΠΑΗΓΗΚΟΗ 
ΣΑΘΜΟΗ) κε 4.724,10 € γηα ην έηνο 2022 θαη κε 51.965,06 € γηα ην έηνο 2023, ηνλ Κ.Α. 
15.6495.0003 «Δλίζρπζε Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ» απφ Ηδίνπο Πφξνπο ή Γσξεά ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ κε 6.000,00 € γηα ην έηνο 2022 θαη 11.236,38 € γηα ην έηνο 2023 
θαη ηνλ Κ.Α. 15.6481.0001 «Πξφγξακκα ζίηηζεο» απφ Ηδίνπο Πφξνπο ή Γσξεά ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ κε 2.492,48 € γηα ην έηνο 2022 θαη 27.417,26 € γηα ην έηνο 2023. 
. 

 
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 την ______________ (τουλάχιςτον την 01-12-2022).. 
 
 

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 
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 _________ . 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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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 
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.  
 
 

                                                           
1 Πρβλ αρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ 
Πολιτικισ (ΓΛΚ) του Τπουργείου Οικονομικών 
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Άπθπο 6 
Αναπποζαπμογή πποζθεπόμενηρ ηιμήρ –  

πποζθεπόμενος ενιαίος ποζοζηού έκπηυζηρ 
 
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαη ηα πξνζθεξφκελα εληαία πνζνζηά έθπησζεο, αλάινγα κε ην 
αληίζηνηρν θξηηήξην αλάζεζεο, είλαη ζηαζεξά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη.  
 

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  
 
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 παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε 
ρξφλν, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο.  
 

Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.2.2. οριηόμενθ  αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν 
πλθρωμι του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι 
από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν 
οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν 

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

χετικά ιςχφουν τα άρκρα 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. 
 
 

 
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.  
 
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. 
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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 
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. 
 
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.  
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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.  

 
 

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), 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)
2
  

 

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) Ωο 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 

                                                           
2
 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 
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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. 

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 ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΗΚΔ 
Email: emerav@emerav.com  
Σει.: 211-1133583 
 

Β) Ωο 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,  
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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,  

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. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟΙ 

          Ο ΓΗΜΑΡΥΟ           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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