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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλ.
e-mail

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Καλαμπάκα 12-10-2021
Αρίθ. Πρωτ.: 16821

: Ευθ. Βλαχάβα 1
: 422 00 - Καλαμπάκα
: Γκουζιώτης Δημήτριος
: 24323-50250
: info@dimosmeteoron.com

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2021-2022»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό

ηλεκτρονικό

διαγωνισμό

για

την

προμήθεια

α)

φρέσκου

αγελαδινού

παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και η παροχή ενός (1) λίτρου
φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση των υπαλλήλων (εργατοτεχνικό προσωπικό – μηχανικοί –
γεωπόνοι - Δημοτικοί Αστυνομικοί κ.α.), του Δήμου Μετεώρων και β) τροφίμων (για τις ανάγκες
των παιδικών σταθμών του Δήμου, των Εθνικών και Τοπικών εορτών στις Τοπικές Κοινότητες
και στην πόλη της Καλαμπάκας, για δωρεές σε άπορους δημότες κατά την διάρκεια εορτών
Πάσχα και Χριστουγέννων), των ετών 2021-2022, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 135.990,30 €
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13 & 24%)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

998753608

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση

Ευθ. Βλαχάβα 1

Πόλη

Καλαμπάκα

Ταχυδρομικός Κωδικός

422 00

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL611

Τηλέφωνο

2432350200

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

info@dimosmeteoron.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γκουζιώτης Δημήτριος, Ευθ. Βλαχάβα 1,
Καλαμπάκα, τηλ.:2432350250,
e-mail: dgouziotis@dimosmeteoron.com

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση
του
διαδίκτυο (URL)

προφίλ

αγοραστή

www.dimosmeteoron.com
στο

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης
Η παρούσα διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων,
αφορά τον Δήμο Μετεώρων.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ.

β)
γ)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ή από τον
ιστότοπο του Δήμου Μετεώρων: www.dimosmeteoron.com.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Oι επιμέρους συμβάσεις (ανά ομάδα) που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, θα
χρηματοδοτηθούν από πόρους του κάθε φορέα ξεχωριστά.
Φορέας χρηματοδότησης:
Σελίδα 2
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1.3

Για το Δήμο Μετεώρων η δαπάνη της σύμβασης θα βαρύνει τους Κ.Α. 00-6443.003,
15-6481.004, 20-6063.005, 60-6481.006, σχετική πίστωση των προϋπολογισμών
που θα καταρτιστούν τα οικ. έτη 2021-2022.
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Μετεώρων.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες
εννιακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (135.990,30 €) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 13 & 24%. (καθαρή αξία 119.862,96 € και 16.127,34 € ΦΠΑ).
Αναλυτικότερα αντικείμενο της σύμβασης είναι η αγορά:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ 1:

Α/Α
1

ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

τεμ.

40.000

1,00

Γάλα (συσκευασία 1 λίτρου)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 2:
Α/Α
1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ
Τυρί φέτα
Κεφαλοτύρι τριμμένο
Κασέρι Α΄ποιότητας
Γιαούρτι πλήρες των 200 gr (αγελαδινό)

ΟΜΑΔΑ 3:

1

40.000,00
5.200,00
45.200,00

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ- ΚΑΣΕΡΙ- ΓΙΑΟΥΡΤΙ)
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.

340
32
85
650

6,50
9,00
9,00
0,90

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Α/Α

40.000,00

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
2.210,00
288,00
765,00
585,00
3.848,00
500,24
4.348,24

ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ
ΕΙΔΟΣ

Λουκούμια (πέργαμο)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

κιλό

1.100

3,50

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
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ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
3.850,00
3.850,00
500,50
4.350,50
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ΟΜΑΔΑ 4:

Α/Α
1

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΕΙΔΟΣ
Ελαιόλαδο 4 λίτρων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

τεμ.

220

20,39

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 5:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Πιτάκια διάφορα
Ψωμί ολικής αλέσεως
Ψωμί λευκό
Κουλούρια
Τσουρέκια
Λαγάνες
Ψωμάκια (μνημόσυνου) (60 gr)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

60
1.700
500
70
100
1.000
1.000

9,50
1,50
1,50
7,00
6,00
2,50
0,40

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 6:

1
2
3
4
5
6

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

Γλυκά διάφορα
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Βασιλόπιτες
Γλυκό κουταλιού κεράσι
Σιτάρι (κόλλυβα)

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

250
60
15
200
10
30

10,00
7,00
10,00
9,00
6,50
12,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Α/Α

4.485,80
583,15
5.068,95

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
570,00
2.550,00
750,00
490,00
600,00
2.500,00
400,00
7.860,00
1.021,80
8.881,80

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΟΣ

ΟΜΑΔΑ 7:

4.485,80

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
2.500,00
420,00
150,00
1.800,00
65,00
360,00
5.295,00
688,35
5.983,35

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
Σελίδα 4

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
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1
2

Φασολάκια πλατιά 1 kg
Αρακάς 1 kg

κιλό
κιλό

250
250

2,38
2,33

595,00
582,50

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΜΑΔΑ 8:

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

Φιλέτο πέρκας

κιλό

300

8,00

2.400,00

Βακαλάος ακέφαλος

κιλό

200

4,00

800,00

Α/Α
1
2

1.177,50
153,08
1.330,58

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 9:

Α/Α
1
2
3
4

3.200,00
416,00
3.616,00

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ)
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΕΙΔΟΣ
Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο)
Κιμάς μοσχάρι νωπός
Κοτόπουλο νωπό
Κρέας χοιρινό (χωρίς κόκαλο)

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

130
320
1.250
1.000

8,78
8,78
2,90
4,95

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1.141,40
2.809,60
3.625,00
4.950,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13 %
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 10:

Α/Α
1

12.526,00
1.628,38
14.154,38

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ
Λουκάνικο

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
κιλό

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

400

5,50

2.200,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13 %
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 11:
Α/Α

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

2.200,00
286,00
2.486,00

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

Σελίδα 5

ΠΟΣΟΤ.

TIMH
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Μήλα
Πορτοκάλια
Μανταρίνια
Καρπούζι
Σταφύλια
Ροδάκινα
Βερύκκοκα
Κεράσια
Νεκταρίνια
Ακτινίδια
Φράουλες
Πεπόνι
Αχλάδια
Μπανάνες
Καρότα
Αγγουράκια
Κολοκυθάκια
Μελιτζάνες
Μαϊντανός
Άνηθος
Πιπεριές κατσίκες
Πιπεριές για γέμισμα
Σπανάκι
Σέλινο
Σκόρδα ανά 1 τεμ.
Πατάτες
Κρεμμύδια ξερά
Κρεμμυδάκια φρέσκα
Ντομάτες
Λεμόνια
Μαρούλι ίσιο
Λάχανο
Κουνουπίδι
Παντζάρια
Μπρόκολο

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

500
170
120
177
74
114
70
89
98
20
55
140
600
700
200
495
53
30
250
80
20
115
105
70
80
1.100
270
115
480
270
115
247
20
20
20

τεμ.
κιλό
κιλό
ματσάκι
ματσάκι
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
κιλό
κιλό
ματσάκι
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

1,33
0,87
1,16
0,40
1,30
1,40
1,40
2,20
1,40
1,36
3,29
0,85
1,42
1,46
0,98
0,56
2,34
2,85
0,48
0,71
2,35
2,50
1,61
2,29
0,33
0,85
0,90
0,65
1,48
0,88
1,64
0,72
1,42
1,53
1,41

665,00
147,90
139,20
70,80
96,20
159,60
98,00
195,80
137,20
27,20
180,95
119,00
852,00
1.022,00
196,00
277,20
124,02
85,50
120,00
56,80
47,00
287,50
169,05
160,30
26,40
935,00
243,00
74,75
710,40
237,60
188,60
177,84
28,40
30,60
28,20

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 12:

Α/Α
1
2
3
4
5
6

8.115,01
1.054,95
9.169,96

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ
Γάλα εβαπορέ (410 gr)
Κριθαράκι μέτριο (500 gr)
Μακαρονάκι κοφτό (500 gr)
Ρύζι τύπου καρολίνα
Χυλοπίτες (500 gr)
Μακαρόνια Νο 10 (500 gr)
Σελίδα 6

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
τεμ.
τεμ.

1.600
850
100
600
100
700

0,80
0,75
0,75
1,50
1,60
0,75

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
1.280,00
637,50
75,00
900,00
160,00
525,00
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Μακαρόνια για παστίτσιο (500 gr)
Φακές (500 gr)
Φασόλια (500 gr)
Ρεβίθια ξεφλουδισμένα (500 gr)
Αυγά (εξάδες)
Αλεύρι με διογκοτικό (500 gr)
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Μέλι
Ελιές
Δαμάσκηνα αποξηραμένα
Βερύκκοκα αποξηραμένα
Πλιγούρι (500 gr)
Ζάχαρη
Σοκολάτες (100 gr)
Σοκολατάκια
Καραμέλες φρουί ζελέ
Βανίλιες για παρασκευή γλυκών (5τεμ. Χ 1,5
gr)
Πιπέρι (κόκκινο-μαύρο) τριμμένο (500 gr)
Πιπέρι (κόκκινο-μαύρο) τριμμένο (100 gr)
Ψωμί για τόστ μεγάλα
Φρυγανιά τριμμένη (330-400 gr)
Χυμό λεμόνι (360 ή 400 gr)
Ξύδι (350 ή 400 gr)
Τσάι βουνού
Ρίγανη 1 κιλού (τριμμένη)
Αλάτι ψιλό
Δάφνη συσκ. (20 gr)
Γαρύφαλλο ολόκληρο (15 gr)
Κανέλλα τριμμένη φακελάκι (50 gr)
Μαργαρίνη τύπου SOFT (250 gr)
Μαρμελάδα (450-500 gr)
Κακάο (125 gr)
Σφολιατάκια των 20 τεμ.
Νιφάδες δημητριακών τύπου κορν-φλέικς (375
gr)
Μερέντα
Μπέϊκιν πάουντερ (3τεμ.Χ 20 gr)
Γαλοπούλα βραστή (φέτες)
Tοματοχυμός συμπυκνωμένος (500 gr)
Ελληνικός καφές
Καφές στιγμιαίος (τύπου Νες –καφέ ή
ισοδύναμο)
Τσάι
(διάφορες
γεύσεις)
σε
φακελάκια
(κουτάκι 25 φακελάκια)
Χαμομήλι σε φακελάκια
Ζαχαρίνη (κουτάκι)
Καπουτσίνο κάψουλες (πακετο 40 καψ)
Μπαχάρι τριμμένο (συσκ. 500 gr)
Μοσχοκάρυδο τριμμένο φακελάκι (30 gr)
Χαλβάς
Τοματοπολτός 1 κιλού
Μπισκότα τύπου μιράντα (διπλά)
Σοκοφρετάκια μίνι (15 τεμ.)
Άνθος αραβοσίτου (συσκ. 160 gr)
Στραγάλια
Σελίδα 7

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
κιλό
τεμ.
κιλό
κιλό

96
200
2.000
80
770
160
40
50
120
5
5
80
140
70
90
130

0,80
1,30
1,10
2,30
1,30
1,10
1,00
8,00
4,80
9,00
9,00
2,70
0,80
1,20
9,00
6,50

76,80
260,00
2.200,00
184,00
1.001,00
176,00
40,00
400,00
576,00
45,00
45,00
216,00
112,00
84,00
810,00
845,00

τεμ.

40

0,60

24,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

10
30
200
45
30
250
30
3
80
10
20
10
390
110
250
350

7,00
1,50
1,60
0,90
0,40
0,60
11,00
10,00
1,00
1,20
1,00
1,10
1,10
1,70
1,30
2,00

70,00
45,00
320,00
40,50
12,00
150,00
330,00
30,00
80,00
12,00
20,00
11,00
429,00
187,00
325,00
700,00

τεμ.

280

1,80

504,00

κιλό
τεμ.
κιλό
τεμ.
κιλό

11
25
7
600
130

4,70
0,65
8,00
0,70
10,00

51,70
16,25
56,00
420,00
1.300,00

κιλό

60

20,00

1.200,00

τεμ.

100

2,20

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό

150
15
60
10
10
200
10
50
70
60
15

1,90
2,50
20,00
5,20
1,20
5,20
3,00
1,90
2,50
1,25
5,50

220,00
285,00
37,50
1.200,00
52,00
12,00
1.040,00
30,00
95,00
175,00
75,00
82,50
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59
60
61
62
63
64
65

Φυστίκια (αράπικο)
Σταφίδες
Κάσσιους
Φουντούκια
Ταχίνι (300 gr)
Μπούκοβο (500 gr)
Πάπρικα (500 gr)

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.

10
5
7
3
200
2
2

4,80
4,80
14,50
15,00
3,10
4,20
3,50

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 13:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

48,00
24,00
101,50
45,00
620,00
8,40
7,00
21.139,65
2.748,15
23.887,80

ΧΥΜΟΙ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
ΕΙΔΟΣ

Νερό εμφιαλωμένο
τεμαχίων)

1,5

lt

(συσκευασία

ΤΙΜΗ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

τεμ.

100

1,70

170,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

400
150
150
1050
1050

2,60
1,40
1,50
1,20
1,20

1.040,00
210,00
225,00
1.260,00
1.260,00

500

1,30

650,00

30

3,70

111,00

20
30
500

3,70
2,20
2,20

74,00
66,00
1.100,00

ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

6

Νερό εμφιαλωμένο 0,5 lt (συσκευασία 24
τεμαχίων)
Χυμός φρούτων (φυσικός) κοκτέιλ 1 λίτρου
Χυμός γκρέιπ – φρουτ 1 λίτρου
Πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου
Λεμονάδα 1,5 λίτρου
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα
ισοδύναμο) 1,5 λίτρου
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα ή
ισοδύναμο) εξάδα (6Χ330 ml)
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου SPRITE ή
ισοδύναμο) εξάδα (6Χ330 ml)
Σόδα εξάδα (6Χ330 ml)
Κρασί (λευκό-κόκκινο)

τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ13%
ΦΠΑ24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

6.166,00
157,30
1.189,44
7.512,74

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα με α/α 1 & 2 της ομάδας 13, έχουν υπολογισθεί με ΦΠΑ 13%,
ενώ τα υπόλοιπα είδη με 24%.
Στις ομάδες 4, 7, 8, 9, 11, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου
& Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Στις ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολό
τους, είναι η χαμηλότερη τιμή.
Ο παραπάνω ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω ομάδων τροφίμων συντάχθηκε μετά
από έρευνα αγοράς που έκανε το γραφείο προμηθειών στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε
αντίστοιχα είδη.
Ο Δήμος Μετεώρων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των τροφίμων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των
συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η
Σελίδα 8
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μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα
με ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα
καθορίζονται κάθε φορά από τον/την υπεύθυνο/η κάθε τμήματος.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 135.990,30
ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 13 & 24%, για διάστημα ενός (1) έτους και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας ( C.P.V.) έχουν συνολικά ως κατωτέρω.
Επισημαίνεται ότι λόγω τεχνικής αδυναμίας της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗΣ.) να στηρίξει σε ενιαίο συστηματικό
αριθμό όλα τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα διαφορετικά κριτήρια κατακύρωσης,
η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα χωρίζεται ως εξής:
ΟΜΑΔΕΣ
ΕΙΔΟΣ
CPV
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1
Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωμένο
15511000-3
140689
Γαλακτοκομικά
(τυρί
φέτα
–
2
15500000-3
140690
κεφαλοτύρι - ημίσκληρο τυρί -γιαούρτι)
3
Λουκούμια
15833000-6
140694
4
Ελαιόλαδο
15411110-6
140695
5
Είδη αρτοποιίας
15811000-6
140696
6
Είδη ζαχαροπλαστικής
15812100-4
140697
7
Κατεψυγμένα λαχανικά
15331170-9
140698
8
Κατεψυγμένα ψάρια
15221000-3
140699
9
Είδη κρεοπωλείου (νωπά κρέατα)
15110000-2
140700
10
Λουκάνικα
15131130-5
140701
11
Φρούτα - λαχανικά
15300000-1
140702
12
Είδη παντοπωλείου
15800000-6
140704
Χυμοί
–
αναψυκτικά,
κρασί
&
13
15982000-5
140737
εμφιαλωμένα νερά
Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών και
ποσοτήτων της κάθε ομάδας.
Τον ανάδοχο βαρύνει το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των ειδών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (ένα (1) έτος από την υπογραφή της).
Επίσης, στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το
συμβατικό ποσό, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική ισχύ της σύμβασης για
χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες με απλή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας
σε άλλο προμηθευτή, εφόσον αυτή χωρήσει εντός του ως άνω διμήνου και όχι πέραν αυτού.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

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

του ν. 4872/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία».



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



του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».



του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του
άρθρου 37
Σελίδα 9
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του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337



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



του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)



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



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



του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α΄) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας».



του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»



του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος
82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν.
4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και
β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».



του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»



της υπ' αριθμ. 76928/2021 (Β΄3075/13-07-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)».



της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»



της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)



της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».



του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»



του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
άρθρων 85 επ.



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



του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,



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



του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες
διατάξεις»,



του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία»,



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



του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,



του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,



του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,



Των αρίθ. 1208/1981
Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.



Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
νωπού κρέατος» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007.



Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της
Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά) την 3/17-6-2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά
οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. Οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ., Β΄/08-10-2012, Υγειονομική
διάταξη-Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών).



Του Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».



Την με αρίθ. 43726/7-6-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/8-6-2019) «Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και
μέτρα προληπτικής ιατρικής».




Την από 2/2021 έκθεση τεχνικών προδιαγραφών του τμήματος προμηθειών.
Την αρίθ. 286/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τον καθορισμό των όρων
διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια α)φρέσκου
αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και η παροχή
ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση των υπαλλήλων (εργατοτεχνικό
προσωπικό – μηχανικοί – γεωπόνοι - Δημοτικοί Αστυνομικοί κ.α.), του Δήμου Μετεώρων και
β) τροφίμων (για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου, των Εθνικών και Τοπικών

(ποιότητα

μόσχου),
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εορτών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη της Καλαμπάκας, για δωρεές σε άπορους
δημότες κατά την διάρκεια εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων), των ετών 2021-2022, (ένα
(1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).
Τις αρίθ. πρωτ. 892-893-894-895/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την ψήφιση της
πίστωσης.
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Από 12-10-2021

13-10-2021

7-11-2021

Έως 13-10-2021

ώρα 15:00:00

ώρα 21:00:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις εφημερίδες:


Ημερήσια εφημερίδα «Η ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.»



Ημερήσια εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ»



Εβδομαδιαία εφημερίδα «ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ»

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου
3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.dimosmeteoron.com/προκηρύξεις-διακηρύξεις.
B.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/ους, σύμφωνα με
το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009/Α΄163.
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1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

Η διακήρυξη της σύμβασης με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η προκήρυξη, καθώς και η διακήρυξη της σύμβασης με τα παραρτήματά της, όπως αυτές
δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ.

3.
4.

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).
Παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων
και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmeteoron.com
και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους
που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της
σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως
διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν
γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

μη, με ειδικό τεχνικό
αριθμούς, αποδόσεις σε
να διαβαστούν σε κάθε
υποβάλλονται σε άλλη

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς
να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε
επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω
διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η
επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Σελίδα 14

21PROC009350741 2021-10-12
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

των

εγγυητικών

επιστολών

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής.
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Tο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΟΜΑΔΑ 2: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ
-ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ- ΓΙΑΟΥΡΤΙ)
ΟΜΑΔΑ 3: ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑ 7: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 8: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ 9: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ)
ΟΜΑΔΑ 10: ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 11: ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 12: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ 13: ΧΥΜΟΙ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Καθαρό
Εγγύηση 2%
ποσό
επί του καθαρού
119.862,96
2.398,00
40.000,00
800,00
3.848,00
77,00
3.850,00
4.485,80
7.860,00
5.295,00
1.177,50
3.200,00
12.526,00
2.200,00
8.115,01
21.139,65
6.166,00

77,00
90,00
158,00
106,00
24,00
64,00
251,00
44,00
163,00
423,00
124,00

*Τυχόν ασυμφωνίες ποσών ανάμεσα σε τμήματα και σύνολα ομάδων οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις

Επειδή τα είδη είναι διαιρετά σε ομάδες και επιτρέπεται από την διακήρυξη κατάθεσης
προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση που
η εγγύηση καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στη συνολική αξία του είδους της ομάδας, η δε
προσφορά περιορίζεται στην ομάδα ή στις ομάδες που καλύπτονται από την εγγύηση
αθροιστικά.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας
προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του
άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
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παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα
ακόλουθα εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187
του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου),
237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155
επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον
ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14
αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα
εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ
της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν.
4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
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2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση
εκπρόσωπο.

νόμιμο

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό
που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας,
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης
πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες
που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό
κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της
αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες
επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού
(asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private
equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά
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ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και
είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση
για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα
σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα παραπάνω απαιτούνται για κάθε μέλος της
ένωσης.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Δεν απαιτείται.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να
αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία
απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο
φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί
εκ νέου.
Οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας ή τα μέλη
της ένωσης που συμμετέχει στο διαγωνισμό υποχρεούνται σε ξεχωριστή δήλωση και υποβολή
ΕΕΕΣ.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός
φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό
του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης
δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν,
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.
2.2.9.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και
3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας
υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει
μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει
την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί
να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή,
με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της
παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους)
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και
την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα
προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για
τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος
του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της
παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου
2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν
υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο
οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
Σελίδα 22

21PROC009350741 2021-10-12
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.
2.2.9.2

Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω
δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης
οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση
της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την
παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και
στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
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εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με
το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.
4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά
αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας.]
Όταν μόνο μικρά ποσά φόρων δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ.
β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
αφορά Οργανισμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές.
[Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ
οικ. 17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την
οριζόμενη διαδικασία δύνανται να αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας. Σε αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως].
Όταν μόνο μικρά ποσά ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση
οφειλής από τον ΕΦΚΑ.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση
ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ
προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον
πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την
οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους
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συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί
μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 [εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το
1.000.000 ευρώ] δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατωτέρω,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που
αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5
της παρούσας ανωτέρω).
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους
κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση
ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.
iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε
ανώνυμες εταιρείες:
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους
είναι ονομαστικές
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν
την υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς.
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Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση
των μετοχών, προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την
περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή
δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία
αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους
της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο
3.1.2 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη
άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν: -----------------------------------Β.5. -----------------Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

2.3



οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Στις ομάδες 4, 7, 8, 9, 11, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Στις ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολό
τους, είναι η χαμηλότερη τιμή.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη, για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Σελίδα 28

21PROC009350741 2021-10-12
Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα
αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν
στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις
διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη
απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ,
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
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2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και
συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς
και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ,
στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή
ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των
καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων)
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους.
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων)
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος,
ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά
δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης
στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια
και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους
και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους,
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του
παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά
που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο
102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που
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έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων
– 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους
μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την
υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο,
υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της
Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η
Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο
οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου
ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής
ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής
του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό
αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείουταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της
υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον
παρόντα διαγωνισμό.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ.
9 του ίδιου άρθρου,
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Επειδή τα είδη είναι σε
ομάδες και επιτρέπεται από την διακήρυξη κατάθεση προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες,
γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το ποσοστό που
αναλογεί στην συνολική αξία των ειδών της ομάδας, η δε προσφορά περιορίζεται στην ομάδα ή
στις ομάδες που καλύπτονται από την εγγύηση αθροιστικά).
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως ξεχωριστό Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ.
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Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό
αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της
υπ΄αρίθ. 2/2021 μελέτης του τμήματος προμηθειών, περιγράφοντας ακριβώς πως οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών,
με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα
στην 2.4.4
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
Στον
(υπο)φάκελο* µε την ένδειξη
«Οικονομική
Προσφορά»
περιλαμβάνεται
η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική
φόρμα
του
συστήματος
και
του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον (υπο) φάκελο της οικονομικής προσφοράς το
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη.
Για τις ομάδες των τροφίμων (ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, κατεψυγμένα ψάρια, είδη
κρεοπωλείου (νωπά κρέατα), φρούτα - λαχανικά), που η κατακύρωση απαιτεί το μεγαλύτερο
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο πιστοποίησης τιμών από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και επειδή στην ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής
προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους
σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή
προσφοράς τη τιμή, με τρία δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης για τις ομάδες των τροφίμων που προσφέρουν επί της
προϋπολογισθείσας τιμής της εκάστοτε ομάδας. Για τα είδη των λοιπών ομάδων το κριτήριο
κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολό τους, είναι η χαμηλότερη τιμή.
Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει επί της τιμής , ποσοστό έκπτωσης 10%
για ομάδα φρούτων και λαχανικών προϋπολογισθείσας δαπάνης π.χ. 8.115,01 € χωρίς ΦΠΑ
13%. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς: 8.115,01€ - (8.115,01€ Χ 0,10 ) = 8.115,01€ - 811,50 € =
7.303,51 €.
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Επισημαίνονται σχετικά µε την συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου (προσάρτημα), τα κάτωθι:
A. Η οικονομική προσφορά πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, και να
υπογράφεται ψηφιακά από:
α) τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και
γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
B. Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές οι οποίες αφορούν σε ομάδες ειδών
τροφίμων (ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, κατεψυγμένα ψάρια, είδη κρεοπωλείου
(νωπά κρέατα), φρούτα - λαχανικά), στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης, επί όλης της ομάδας, ολογράφως και αριθμητικώς.
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής.
∆. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες
ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη
ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς
ολόκληρης της «ομάδας».
Ε. Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται
δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων
που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε
τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει
τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή
στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται
ως μη κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση
της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή
δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος
και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται,
δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας,
σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις
αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά
του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88
του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την
υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα
άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων
επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι
εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής
στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Προσφορά», την 11-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά»,

κατά

την

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η
συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας
της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και
για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς
εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της
εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και
ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται
πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των
προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους
προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
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αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές
προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους,
την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο
όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά
τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά
απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα
αποτελέσματα
όλων των ανωτέρω σταδίων
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και
του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της
παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα
ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο
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αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω
παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή
τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της
προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του
πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού)
ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές
στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β)
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή
του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Σελίδα 37

21PROC009350741 2021-10-12
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η
απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016
(περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής
προσφοράς).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση
κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον,
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο
3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω
απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της
ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α
του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο
συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται
συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο .
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ένωσης ή εσωτερικής
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην
ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης
της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή
γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή
είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα
23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού,
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α.
Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής
ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά
από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20
π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα
αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή
της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής,
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017,
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος
της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή
του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης,
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους
αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα
που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων
του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή
την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της
προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την
κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν.
4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης
ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που
πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση
ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.
Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της
αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους
του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της
μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν.
4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και
ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής
απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.
Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της
διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της
αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της
ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην
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περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης
σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και
4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του
αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται,
σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας
των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο
θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α)
ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221
του ν. 4412/
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του
ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για
όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα
που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η
σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή
έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως
απόρριψη της πρότασης.
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο
ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση
αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην
παρούσα σχέδιο σύμβασης.
5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. . Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των
υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών, με κάθε τιμολόγιο που
εκδίδει, το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών (Πινάκιο) το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και αναγράφονται σε αυτό οι
τιμές των τροφίμων σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: ( υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κ.α.) για τους Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού, εισφορές κλπ., ή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από
τον πρώτο λογαριασμό του.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με
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τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της
σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει
τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα
σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί
με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά
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τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από
την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο
ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα
τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
6.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των τροφίμων περιοδικά, ανάλογα
με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης ή προφορικής εντολής.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας αποτελεί ουσιώδη απόκλιση
και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, δηλαδή ο χρόνος
παράδοσης των τροφίμων ορίζεται σε δύο (2) ημέρες από την αποστολή της εντολής.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α)
τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει
εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό
διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του
αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,
με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο άρθρο
6.1 της διακήρυξης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με
βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του
ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από
τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν ορίζονται
6.4

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
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6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.5

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρίθ. 2/2021 μελέτης και τους όρους τις
παρούσας διακήρυξης
6.6

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

----------------------------6.7

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή τιμών καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

«Προμήθεια τροφίμων
του Δήμου Μετεώρων
οικ. ετών 2021-2022»

TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαχείριση προϊόντων:
Η διαχείριση προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με ΥΑ Α2- 861 Κανόνες διακίνησης και
εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, 22-8-2013, Κώδικα
Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, η
συντήρηση και η διακίνηση του κάθε είδους τροφίμων θα τηρεί τις διατάξεις του
Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Τα είδη θα μεταφέρονται
και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των συσκευασμένων προϊόντων
που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η μεταφορά όλων των ανωτέρω
ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή, σε
χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον/την
υπεύθυνο/η κάθε τμήματος.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων
ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία
λήξης η οποία, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές,
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη παράδοση των προϊόντων.
ΟΜΑΔΑ 1:

ΓΑΛΑ
(CPV 15511000-3)
Φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, βραχείας διάρκειας συντήρησης, σε
συσκευασία του ενός (1) λίτρου που θα πρέπει να τηρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και
εμπορίας και τις προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα
προέρχεται δε από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη
εγκατάσταση µε κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου. Το προς προμήθεια γάλα θα
είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%), ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών των φορέων και θα
διατίθεται μέσα σε χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ) με ημερομηνία
συσκευασίας της ημέρας παράδοσης ή της προηγούμενης.
ΟΜΑΔΑ 2:

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ – ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ – ΚΑΣΕΡΙ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ)
(CPV 15500000-3)

Τυρί φέτα:
Τυρί φέτα Α' ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα κατηγορία προέλευσης ΠΟΠ
σύμφωνα με ΥΑ313027/14-1- 1994/ΦΕΚ Β 8/11-1-1994 και ΥΑ379115/19-7-2000/ΦΕΚ Β
949/31-7-2000 και Καν. (ΕΟΚ) αριθ.1107/1996 L 148/21.06.96) και Καν.(ΕΚ) αριθ.1509/2000
(L
174/13.07.00).
Συσκευασία: κατάλληλη για τη μεταφορά, πλαστικό δοχείο, βάρος περιεχόμενου
ενός (1) ή δύο (2) κιλών, το προϊόν θα συντηρείται σε άλμη εντός του δοχείου, επί της
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συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και
το προϊόν, απαλλαγμένη από τρίματα, σκληρή όχι πολύ αλμυρή. Στη συσκευασία να αναφέρονται
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) ΦΕΤΑ, β)
Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) Τυρί, δ) Η επωνυμία και η έδρα του
παραγωγού -συσκευαστή, ε)Το βάρος του περιεχομένου, στ)Η ημερομηνία παραγωγής,
ζ)Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας
προέλευσης: ΦΕ, 2) Ο αύξοντας αριθμός του τύπου συσκευασίας, 3) Ημερομηνία παραγωγής.
Παράδειγμα: (ΦΕ-1650-20.12.94). Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό
ή
κωδικό
έγκρισης
Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας.
Αποκλείονται τα τρίμματα.
Ημίσκληρο τυρί:
Τυρί Α' ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο μείγμα γάλακτος.
Στη συσκευασία του, της οποίας το μέγιστο βάρος να είναι 3 κιλά, να αναφέρονται
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) Ημίσκληρο, β) Τυρί, γ) Η επωνυμία και η έδρα του
παραγωγού - συσκευαστή, δ) Το βάρος του περιεχομένου, ε) Η ημερομηνία παραγωγής.
Το ημίσκληρο τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή
ωρίμανση,
να
είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν
αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Θα παραδίδεται τριμμένο.
Γιαούρτι:
Αγελαδινό στραγγιστό των 200γρ, 4% λιπαρά (3,85-4%). Ημερομηνία παρασκευής θα είναι η
ημέρα παράδοσης ή το πολύ μέχρι 4 ημέρες πριν την ημέρα παράδοσης.
Κασέρι:
Τυρί κασέρι Α΄ ποιότητας παρασκευασμένο από πρόβειο γάλα. Στη συσκευασία να αναφέρονται
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) ΚΑΣΕΡΙ (KASERI) β) Προστατευμένη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή ε) Το βάρος
του περιεχομένου στ) Η ημερομηνία παραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής:
1)Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΚΑ 2) Ο αύξοντας αριθμός του μέσου
συσκευασίας 3) Η ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΚΑ-1650-20.05.98). Το κασέρι να
προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το
κασέρι να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες
οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοίωση υφής και χρώματος. Η συσκευασία του θα είναι φρατζόλα
3-4 κιλών και θα φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π.
περί επισήμανσης.
ΟΜΑΔΑ 3:

ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ
(CPV 15833000-6)

Συσκευασία αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα,
μεσαίου μεγέθους.
ΟΜΑΔΑ 4:

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
(CPV 15411110-6)
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ του οποίου ο βαθμός
οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6,5, του οποίου η ελεύθερη
οξύτητα εκφραζόμενη, σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο 1g ανά 100g και του οποίου τα λοιπά
χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Συσκευασία
τεσσάρων (4) λίτρων.
Το ελαιόλαδο ελέγχεται από το Δελτίο Τιμών που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
ΟΜΑΔΑ 5:

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
(CPV 15811000-6)
Όλα τα είδη αρτοπωλείου θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες,
προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις,
τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωµατισµούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά.
Ο άρτος πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του.
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Θα πρέπει να παραδίδονται 3 µε 4 ώρες μετά τον κλιβανισμό τους, δικαιολογημένης
της νοµίµου μείωσης. Η παρασκευή όλων των ειδών αρτοσκευασμάτων πρέπει να
ενεργείται πάντοτε µε επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α΄ ποιότητας.
ΟΜΑΔΑ 6:

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
(CPV 15812100-4)
Τα είδη ζαχαροπλαστικής θα είναι άριστης ποιότητας και όχι πολυκαιρισμένα.
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
ΟΜΑΔΑ 7:

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
(CPV 15331170-9)
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, Α΄ ποιότητας,
συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το
ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των
κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως
της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. H μεταφορά των
εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα - ψυγεία τα οποία
θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Θα παραδίδονται σε συσκευασία του ενός (1) κιλού.
ΟΜΑΔΑ 8:

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
(CPV 15221000-3)
Θα είναι σχετικά πρόσφατης καταψύξεως άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις.
Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο τo οποίo
θα φέρει καταγραφικό θερμόμετρο.
Όλα τα κατεψυγμένα ψάρια ελέγχονται από το Δελτίο Τιμών που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
ΟΜΑΔΑ 9:

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ)
(CPV 15110000-2)
Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο):
Νωπό σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι, Α' ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος,
τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από νεαρά και υγιή ζώα και να είναι αρίστης θρεπτικής
κατάστασης. Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να
έχουν υποστεί
τον
κρεοσκοπικό
έλεγχο
και
να
έχουν
σφραγισθεί
με
τις
προβλεπόμενες
σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε
τεταρτημόριο του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Κιμάς μοσχάρι (νωπός):
Να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι Α' ποιότητας, να είναι καθαρισμένο
εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην
κρεατομηχανή. Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες
προδιαγραφές με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. Αποκλείονται από
την παρασκευή κιμά τα τραυματισμένα μέρη και το ποντίκι.
Κοτόπουλα νωπά:
Να είναι Α' ποιότητας, πρόσφατης σφαγής και του τύπου 70% χωρίς εντόσθια (συκωτάκια,
καρδιά κ.λ.π.), και αμάρα. Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα και να είναι καλή ς
θρεπτικής κατάστασης, να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική
Υπηρεσία.
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Κρέας χοιρινό (χωρίς κόκαλο)
Νωπό από μπούτι Α΄ποιότητος απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχονται
από υγιή ζώα και άριστης θρεπτικής κατάστασης. Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από σε
ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία σφαγεία, να έχουν
υποστεί τον Κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγιστεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες
Κτηνιατρικού Ελέγχου.
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Τα είδη κρεοπωλείου ελέγχονται από το Δελτίο Τιμών που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
ΟΜΑΔΑ 10:

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
(CPV 15131130-5)

Λουκάνικο
Τεμαχισμός κρέατος και λίπους, ανάμιξη με αλάτι και καρυκεύματα, ενθήκευση στο λεπτό
έντερο χοίρου.
Το προϊόν επεξεργάζεται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται και μεταφέρεται κάτω από κατάλληλες
συνθήκες υγιεινής, σύμφωνα με τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές και είναι συμμορφούμενο με
τις τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις.
ΟΜΑΔΑ 11:

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
(CPV 15300000-1)
Όλα τα είδη (φρούτα-λαχανικά) θα είναι Α΄ ποιότητας, της εποχής νωπά και θα πληρούν τις
προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή φρούτων και λαχανικών
ελαττωματικών. Να είναι πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη
προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και
ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά
και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν
αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Πρέπει όλες οι σειρές
να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα
αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Εφίσταται η προσοχή του προμηθευτή στο
δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται
λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους (κατηγορία, προέλευση όπως και
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας).
ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκραν-Σμιθ, Μπελφόρ. ΑΧΛΑΔΙΑ:
Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. Τα προϊόντα θα αγοράζονται στην εποχή τους.
Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα
ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα παραδίδονται
χωριστά τα φρούτα από τα λαχανικά σε σακούλες οπωροπωλείου ανά είδος και σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.
Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα µε τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα
µε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία
λήξης τους.
Τα είδη (φρούτα-λαχανικά) ελέγχονται από το Δελτίο Τιμών που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
ΟΜΑΔΑ 12:

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(CPV 15800000-6)
Όλα τα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών (Κ.Τ.Π) και αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες
Κοινοτικές,
Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Αγορανομικές διατάξεις.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων
ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους
τεχνικές προδιαγραφές/είδος, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη παράδοση των
προϊόντων.
Ζάχαρη:
Λευκή κρυσταλλική σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού και να είναι απαλλαγμένη
από ξένες ύλες, Α' Ποιότητας.
Γάλα εβαπορέ:
Πλήρες συμπυκνωμένο σε μεταλλικό κουτί των 410 gr, αγελάδας ελαχίστου λίπους 3,5%
και στερεού υπολείμματος άνευ λίπους 8,46%.
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Ζυμαρικά:
Θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 1% έχοντας τα εξής αναλυτικά στοιχεία: α) Υγρασία
και πτητικές στους 105 οC ουσίες, κατ' ανώτατο όριο 12,5% για την θερινή περίοδο από
16 Ιουνίου μέχρι 15
Σεπτεμβρίου και 13,5%
για
την χειμερινή
περίοδο
από 16
Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου. β) Η οξύτητα δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 10
βαθμών οξύτητας ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ. γ) Η τέφρα των ζυμαρικών δεν επιτρέπεται να
είναι ανώτερη της αντίστοιχης που καθορίζεται για το σιμιγδάλι από το οποίο
παρασκευάστηκαν, αυξημένη κατά 0,1 μονάδα. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500
gr με ημερομηνία λήξεως. Τα ζυμαρικά μπορεί να είναι, μακαρόνια, κριθαράκι, μακαρονάκι κοφτό,
κοχύλια, αστράκι, πεπονάκι κ.λ.π.
Ρύζι:
Σε συσκευασία των 500 gr. Να μην έχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από
τα οποία θραύσματα μεγέθους κατώτερου του μισού ακέραιου κόκκου μέχρι 13% κατά βάρος.
Να είναι λευκού χρώματος φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους.
Όσπρια:
Να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α)
Χώρα προέλευσης, β) Ποιότητα Α, γ) Ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία για τα όσπρια να είναι
των 500 gr. Τα όσπρια μπορεί να είναι φασόλια, φακές, ρεβύθια κλπ.
Αυγά:
Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου κατηγορίας ΑΜ (medium) μεσαίου βάρους από 53-63γρ.
Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά
κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι
συσκευασμένα σε εξάδες. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας,
ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός
αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης. Η παράδοσή τους να γίνεται τρεις
(3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης. Να μην είναι ραγισμένα ή σπασμένα.
Βανίλιες για παρασκευή γλυκών συσκευασία 5 τεμ. X 1,5 gr.:
Αναλλοίωτη σφραγισμένη συσκευασία.
Φρυγανιά τριμμένη:
Να παρασκευάζεται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ των
επιτρεπόμενων. Να προέρχονται από κανονικό παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της συσκευασίας να
είναι 330-400 gr.
Ξύδι:
Η οξύτητα του προσφερομένου ξυδιού τυποποιημένο σε γυάλινη ή σε πλαστική φιάλη των 350400 gr, να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξιδιού (να μην περιέχει
αλκοόλη) πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% με οξικό οξύ.
Αφεψήματα:
Συσκευασία 20 φακέλων των 30 gr/τεμ. διάφορες γεύσεις. Το κάθε φακελάκι να είναι
φτιαγμένο από λεπτό υλικό PP σχεδόν διαφανές και να φέρει κλωστή και ετικέτα.
Μπαχαρικά:
Πιπέρι μαύρο-κόκκινο, Μπούκοβο, Πάπρικα, ρίγανη, γαρύφαλλο, δάφνη, κανέλλα σκόνη,
μοσχοκάρυδο κ.α., συσκευασμένα, όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις. Να πληρούν τους
όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
Μπέικιν Πάουντερ, Βανίλια (άρωμα), Σόδα, Αμμωνία:
Συσκευασμένα όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις.
Αλάτι:
Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει
οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Να είναι ψιλό, καθαρό λευκό,
γυαλιστερό, σπυρωτό, όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό ή
σακουλάκι του ενός (1) κιλού.
Μαργαρίνη τύπου SOFT (Λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%):
Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει την ακόλουθη
περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: άνω των 62% και κάτω του 80%. Το βάρος της συσκευασίας
του να είναι 250 gr. Ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.
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Μαρμελάδα:
Nα είναι παρασκευασμένη µε περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, µε γεύση και οσμή
χαρακτηριστική του χρησιµοποιηθέντος είδους. Θα διατίθεται σε συσκευασία 450-500 gr,
επιλογής ειδών φρούτων (φράουλα, βερίκοκο κ.α.). Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η
ένδειξη χωρίς συντηρητικά.
Μέλι:
Χωρίς αναμίξεις άλλης γλυκαντικής ύλης ή ουσίας, θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1)
κιλού. Το μέλι δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες, ξένες προς την σύστασή
του. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνήθιστη ζύμωση, η οξύτητα του δεν πρέπει να έχει
τροποποιηθεί τεχνητώς και δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την
καταστροφή ή τη σημαντική αδρανοποίηση των φυσικών ενζύμων.
Τοματοχυμός συμπυκνωμένος:
Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας ώστε τα στερεά συστατικά εκ του
χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500 gr. Το
άνοιγμα της συσκευασίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι.
Καφές ελληνικός:
Αλεσμένος και καβουρδισμένος, σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία του προϊόντος
από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσμές. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και η ημερομηνία λήξης. Θα διατίθεται σε συσκευασία του
ενός (1) κιλού.
Νιφάδες δημητριακών τύπου κορν-φλέικς:
Να είναι σε συσκευασίες των 375 & 500 gr, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά, να µην
περιέχουν χρωστικές ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:
α)Ηµεροµηνία λήξης, β)Σύνθεση του προϊόντος, γ)Περιεκτικότητα σε βιταµίνες.
Κακάο 125 gr.:
Κουτί αναλλοίωτο με ημερομηνία λήξης με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα.
Αλεύρι με διογκοτικό 500 gr.:
Συσκευασία ενός 500 gr. Με συσκευασία αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Όχι υγροποιημένο ή
σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα.
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις:
Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγειούς σίτου βιομηχανικώς
καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Να μην είναι υγροποιημένο ή
σβολιασμένο και δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα.
Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού.
Μερέντα:
Πραλίνα φουντουκιού με πραγματική σοκολάτα σε βάζο πλαστικό με αναλλοίωτη συσκευασία
και στοιχεία προέλευσης. Διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) κιλού.
Ελιές τύπου καλαμών 141 - 160 τεμ. το κιλό:
Πρόσφατης παραγωγής χωρίς αλλοιώσεις, να μην είναι μαλακές και σε φυσιολογικό μέγεθος και
χρώμα.
Χυμός λεμόνι 360-400 gr:
Συσκευασία σφραγισμένη με αναγραφόμενες προδιαγραφές.
Σφολιατάκια 20 τεμ.:
Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης σε συσκευασία 500 gr.
Καφές στιγμιαίος (τύπου ΝΕΣ-ΚΑΦΕ ή ισοδύναμο):
Αρίστης ποιότητας τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 200 gr με φρέσκο
άρωμα και φυσιολογικό χρώμα, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα
συστατικά και η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου.
Χαλβάς:
Μπαστούνι σε αεροστεγείς συσκευασίες του ενός (1) ή των δυόμισι (2,5) κιλών, με γεύση
βανίλια ή κακάο.
Σοκολάτες:
Να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές διατάξεις. Το
βάρος της συσκευασίας να είναι 100 gr.
Σοκολατάκια:
Να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές διατάξεις.
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Γαλοπούλα βραστή σε φέτες για τοστ:
Αναγραφόμενη η προέλευσή της, η εταιρεία που προέρχεται και τα λιπαρά της, καθώς και την
ημερομηνία παραγωγής και λήξης, κομμένη σε φέτες, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και
χρώματος και να είναι Α’ ποιότητας.
Καραμέλες:
Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. καθώς και τις
ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές διατάξεις.
Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 1000 gr., διάφορες γεύσεις, στις οποίες θα αναγράφεται η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.
Μπισκότα τύπου μιράντα (διπλά):
Να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές διατάξεις.
Σοκοφρετάκια μίνι:
Να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές διατάξεις.
Συσκευασία 22 τεμαχίων
Τοματοπολτός:
Να είναι πλούσιος πυκνός φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους. Να παρασκευάζεται με
συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας με αποβολή μέρους
του νερού αυτών.
Να αναφέρονται στη συσκευασία οι ενδείξεις στα ελληνικά. Να διατίθεται σε χάρτινο ή
μεταλλικό κουτί των 1000 gr. Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα – χτυπήματα ή
ελαττώματα. Το άνοιγμα της συσκευασίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι.
Ζαχαρίνη (κουτί):
Άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε συσκευασία των 300 ταμπλετών. Εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6
μηνών εκτός ψυγείου.
Πλιγούρι:
Προϊόν του πυρήνα του σιταριού, θερμικά επεξεργασμένο που έχει υποστεί ξήρανση και
θρυμματισμό. Να είναι Α΄ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία 500 gr.
Ταχίνι:
Προϊόν παραγμένο από την πολτοποίηση των σπόρων του σουσαμιού και να αναγράφονται τα
θρεπτικά συστατικά, πρωτεϊνών, αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων, και κάποια από τα
οφέλη στον οργανισμό όπως π.χ. (δύναμη, ενέργεια, αποτροπή συσσώρευσης χοληστερίνης,
συμβολή στην μετατροπή των λιπών σε ενέργεια κ.α. Το ταχίνι να είναι σε γυάλινη συσκευασία
των 300 gr.
Άνθος αραβοσίτου:
Άµυλο αραβοσίτου για κρέµα ζαχαροπλαστικής, µε γεύση βανίλια σε χάρτινη συσκευασία των
160gr.
Ξηροί καρποί:
Να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές διατάξεις.
ΟΜΑΔΑ 13:

ΧΥΜΟΙ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
(CPV 15982000-5)
Νερό εμφιαλωμένο:
Αναγνωρισμένο από το κράτος νερό εμφιαλωμένο. Να αναγράφεται στη φιάλη: ο αριθμός
έγκρισης, η ημερομηνία λήξεως, το ph, η αγωγιμότητα, η πηγή υδροληψίας, η εμφιάλωση, η
ολική σκληρότητα, τα ανιόντα, τα κατιόντα.
Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 149 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Το εμφιαλωμένο νερό δεν επιτρέπεται να περιέχει
πρόσθετες ουσίες. Οι συσκευασίες τους να είναι 6 ή 24 τεμαχίων σε
πλαστικό μπουκάλι 1,5 και 0,5 lt. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.
Φυσικός χυμός:
Σε συσκευασία του 1 λίτρου από εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα χωρίς ζάχαρη και
συντηρητικά.
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Πορτοκαλάδα:
Συστατικά: Νερό, φυσικός χυμός πορτοκάλι 20%, διοξείδιο άνθρακα μέσο όξυνσης: κιτρικό
οξύ. Συντηρητικά: σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο Αντιοξειδωτικό: L-ασκορβικό οξύ, φυσικές
αρωματικές ουσίες πορτοκαλιού.
Η συσκευασία του θα είναι σε πλαστικό μπουκάλι 1,5 λίτρου.
Λεμονάδα:
Αεριούχο αναψυκτικό χωρίς χρωστικές και χωρίς συντηρητικά Συστατικά: νερό, ζάχαρη,
διοξείδιο άνθρακα. Μέσο όξυνσης: φυσικές αρωματικές ουσίες.
Η συσκευασία του θα είναι σε πλαστικό μπουκάλι 1,5 λίτρου.
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα ή ισοδύναμο)
Αεριούχο αναψυκτικό. Συστατικά: νερό, ζάχαρη, διοξείδιο άνθρακα. Χρωστκή: καραμελόχρωμα.
Μέσο όξυνσης:φωσφορικό οξύ, αρωματικές ουσίες, καφείνη.
Η συσκευασία του θα είναι σε εξάδα (6Χ330ml) και σε πλαστικό μπουκάλι 1,5 λίτρου.
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου SPRITE ή ισοδύναμο) Αεριούχο αναψυκτικό. Συστατικά:
νερό, ζάχαρη, διοξείδιο άνθρακα. Φυσικές ζαχαρούχες ύλες: ζάχαρη, ίσο – γλυκόζη, διοξείδιο
του άνθρακα. Μέσο όξυνσης: κιτρικό οξύ. Συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο. Ρυθμιστής Οξύτητας:
κιτρικό νάτριο, αρωματικές ουσίες. Η συσκευασία του θα είναι σε εξάδα (6Χ330 ml)
Σόδα:
Ανθρακούχο νερό. Συστατικά: νερό, διοξείδιο άνθρακα, όξινο ανθρακικό νάτριο.
Η συσκευασία του θα είναι σε εξάδα (6Χ330 ml).
Κρασί:
Χύµα κρασί λευκό ξηρό ή κόκκινο ελληνικής προέλευσης σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές
διατάξεις.
*Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα
με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά
μέσα με ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία σε μέρες και ώρες
που θα καθορίζονται κάθε φορά από την υπεύθυνη κάθε τμήματος.
Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε
Αγορανομικές -Κτηνιατρικές - Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις.
Καλαμπάκα 31-8-2021
Ο συντάξας

Καλαμπάκα 31-8-2021
Θεωρήθηκε ο Δ/ντής Διοικ/κών
& Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Γκουζιώτης

Παναγιώτης Κοτσόπουλος
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

«Προμήθεια τροφίμων
του Δήμου Μετεώρων
οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2021-2022

Α

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
119.862,96

ΦΠΑ 13%
14.937,90

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
1.189,44 135.990,30

119.862,96

14.937,90

1.189,44 135.990,30

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ - ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ - ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ)
ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΧΥΜΟΙ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

45.200,00
4.348,24
4.350,50
5.068,95
8.881,80
5.983,35
1.330,58
3.616,00
14.154,38
2.486,00
9.169,96
23.887,80
7.512,74

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 135.990,30
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ 1:

ΕΙΔΟΣ

Α/Α
1

ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

Γάλα (συσκευασία 1 λίτρου)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

τεμ.

40.000

1,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΜΑΔΑ 2:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
40.000,00
40.000,00
5.200,00
45.200,00

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ- ΚΑΣΕΡΙ- ΓΙΑΟΥΡΤΙ)

ΜΟΝ.

ΕΙΔΟΣ
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ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ

ΚΑΘΑΡΗ
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Α/Α
1
2
3
4

ΜΕΤΡ.
Τυρί φέτα
Κεφαλοτύρι τριμμένο
Κασέρι Α΄ποιότητας
Γιαούρτι πλήρες των 200 gr (αγελαδινό)

ΜΟΝΑΔΟΣ

κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.

340
32
85
650

6,50
9,00
9,00
0,90

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΜΑΔΑ 3:

1

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

κιλό

1.100

3,50

Λουκούμια (πέργαμο)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΜΑΔΑ 4:

1

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

τεμ.

220

20,39

Ελαιόλαδο 4 λίτρων

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΜΑΔΑ 5:

1
2
3
4
5
6
7

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.

60
1.700
500
70
100
1.000
1.000

9,50
1,50
1,50
7,00
6,00
2,50
0,40

Πιτάκια διάφορα
Ψωμί ολικής αλέσεως
Ψωμί λευκό
Κουλούρια
Τσουρέκια
Λαγάνες
Ψωμάκια (μνημόσυνου) (60 gr)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 6:

1
2
3

3.850,00
3.850,00
500,50
4.350,50

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
4.485,80
4.485,80
583,15
5.068,95

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
570,00
2.550,00
750,00
490,00
600,00
2.500,00
400,00
7.860,00
1.021,80
8.881,80

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
ΕΙΔΟΣ

Α/Α

3.848,00
500,24
4.348,24

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΙΔΟΣ

Α/Α

2.210,00
288,00
765,00
585,00

ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ
ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΑΞΙΑ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

κιλό
κιλό
κιλό

250
60
15

10,00
7,00
10,00

Γλυκά διάφορα
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Σελίδα 57

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
2.500,00
420,00
150,00
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4
5
6

Βασιλόπιτες
Γλυκό κουταλιού κεράσι
Σιτάρι (κόλλυβα)

κιλό
κιλό
κιλό

200
10
30

9,00
6,50
12,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΜΑΔΑ 7:

1
2

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

κιλό
κιλό

250
250

2,38
2,33

Φασολάκια πλατιά 1 kg
Αρακάς 1 kg

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΜΑΔΑ 8:

1
2

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

κιλό
κιλό

300
200

8,00
4,00

Φιλέτο πέρκας
Βακαλάος ακέφαλος

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 9:

1
2
3
4

Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο)
Κιμάς μοσχάρι νωπός
Κοτόπουλο νωπό
Κρέας χοιρινό (χωρίς κόκαλο)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

130
320
1.250
1.000

8,78
8,78
2,90
4,95
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13 %
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 10:

1

1.177,50
153,08
1.330,58

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
2.400,00
800,00
3.200,00
416,00
3.616,00

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
1.141,40
2.809,60
3.625,00
4.950,00
12.526,00
1.628,38
14.154,38

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ

Α/Α

595,00
582,50

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ)
ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΕΙΔΟΣ

Α/Α

5.295,00
688,35
5.983,35

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ

Α/Α

1.800,00
65,00
360,00

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

κιλό

400

5,50

Λουκάνικο

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13 %
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
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ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
2.200,00
2.200,00
286,00
2.486,00
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ΟΜΑΔΑ 11:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ

Μήλα
Πορτοκάλια
Μανταρίνια
Καρπούζι
Σταφύλια
Ροδάκινα
Βερύκκοκα
Κεράσια
Νεκταρίνια
Ακτινίδια
Φράουλες
Πεπόνι
Αχλάδια
Μπανάνες
Καρότα
Αγγουράκια
Κολοκυθάκια
Μελιτζάνες
Μαϊντανός
Άνηθος
Πιπεριές κατσίκες
Πιπεριές για γέμισμα
Σπανάκι
Σέλινο
Σκόρδα ανά 1 τεμ.
Πατάτες
Κρεμμύδια ξερά
Κρεμμυδάκια φρέσκα
Ντομάτες
Λεμόνια
Μαρούλι ίσιο
Λάχανο
Κουνουπίδι
Παντζάρια
Μπρόκολο

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
κιλό
κιλό
ματσάκι
ματσάκι
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
κιλό
κιλό
ματσάκι
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

500
170
120
177
74
114
70
89
98
20
55
140
600
700
200
495
53
30
250
80
20
115
105
70
80
1.100
270
115
480
270
115
247
20
20
20

TIMH
ΜΟΝΑΔΟΣ
1,33
0,87
1,16
0,40
1,30
1,40
1,40
2,20
1,40
1,36
3,29
0,85
1,42
1,46
0,98
0,56
2,34
2,85
0,48
0,71
2,35
2,50
1,61
2,29
0,33
0,85
0,90
0,65
1,48
0,88
1,64
0,72
1,42
1,53
1,41

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 12:
Α/Α
1
2
3
4
5

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
665,00
147,90
139,20
70,80
96,20
159,60
98,00
195,80
137,20
27,20
180,95
119,00
852,00
1.022,00
196,00
277,20
124,02
85,50
120,00
56,80
47,00
287,50
169,05
160,30
26,40
935,00
243,00
74,75
710,40
237,60
188,60
177,84
28,40
30,60
28,20
8.115,01
1.054,95
9.169,96

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ

Γάλα εβαπορέ (410 gr)
Κριθαράκι μέτριο (500 gr)
Μακαρονάκι κοφτό (500 gr)
Ρύζι τύπου καρολίνα
Χυλοπίτες (500 gr)
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ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
τεμ.

1.600
850
100
600
100

0,80
0,75
0,75
1,50
1,60

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
1.280,00
637,50
75,00
900,00
160,00
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Μακαρόνια Νο 10 (500 gr)
Μακαρόνια για παστίτσιο (500 gr)
Φακές (500 gr)
Φασόλια (500 gr)
Ρεβίθια ξεφλουδισμένα (500 gr)
Αυγά (εξάδες)
Αλεύρι με διογκοτικό (500 gr)
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Μέλι
Ελιές
Δαμάσκηνα αποξηραμένα
Βερύκκοκα αποξηραμένα
Πλιγούρι (500 gr)
Ζάχαρη
Σοκολάτες (100 gr)
Σοκολατάκια
Καραμέλες φρουί ζελέ
Βανίλιες για παρασκευή γλυκών (5τεμ. Χ 1,5 gr)
Πιπέρι (κόκκινο-μαύρο) τριμμένο (500 gr)
Πιπέρι (κόκκινο-μαύρο) τριμμένο (100 gr)
Ψωμί για τόστ μεγάλα
Φρυγανιά τριμμένη (330-400 gr)
Χυμό λεμόνι (360 ή 400 gr)
Ξύδι (350 ή 400 gr)
Τσάι βουνού
Ρίγανη 1 κιλού (τριμμένη)
Αλάτι ψιλό
Δάφνη συσκ. (20 gr)
Γαρύφαλλο ολόκληρο (15 gr)
Κανέλλα τριμμένη φακελάκι (50 gr)
Μαργαρίνη τύπου SOFT (250 gr)
Μαρμελάδα (450-500 gr)
Κακάο (125 gr)
Σφολιατάκια των 20 τεμ.
Νιφάδες δημητριακών τύπου κορν-φλέικς (375 gr)
Μερέντα
Μπέϊκιν πάουντερ (3τεμ.Χ 20 gr)
Γαλοπούλα βραστή (φέτες)
Tοματοχυμός συμπυκνωμένος (500 gr)
Ελληνικός καφές
Καφές στιγμιαίος (τύπου Νες –καφέ ή ισοδύναμο)
Τσάι (διάφορες γεύσεις) σε φακελάκια (κουτάκι 25
φακελάκια)
Χαμομήλι σε φακελάκια
Ζαχαρίνη (κουτάκι)
Καπουτσίνο κάψουλες (πακετο 40 καψ)
Μπαχάρι τριμμένο (συσκ. 500 gr)
Μοσχοκάρυδο τριμμένο φακελάκι (30 gr)
Χαλβάς
Τοματοπολτός 1 κιλού
Μπισκότα τύπου μιράντα (διπλά)
Σοκοφρετάκια μίνι (15 τεμ.)
Άνθος αραβοσίτου (συσκ. 160 gr)
Στραγάλια
Φυστίκια (αράπικο)
Σταφίδες
Σελίδα 60

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
κιλό
τεμ.
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
τεμ.
κιλό
τεμ.
κιλό
κιλό

700
96
200
2.000
80
770
160
40
50
120
5
5
80
140
70
90
130
40
10
30
200
45
30
250
30
3
80
10
20
10
390
110
250
350
280
11
25
7
600
130
60

0,75
0,80
1,30
1,10
2,30
1,30
1,10
1,00
8,00
4,80
9,00
9,00
2,70
0,80
1,20
9,00
6,50
0,60
7,00
1,50
1,60
0,90
0,40
0,60
11,00
10,00
1,00
1,20
1,00
1,10
1,10
1,70
1,30
2,00
1,80
4,70
0,65
8,00
0,70
10,00
20,00

τεμ.

100

2,20

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
κιλό

150
15
60
10
10
200
10
50
70
60
15
10
5

1,90
2,50
20,00
5,20
1,20
5,20
3,00
1,90
2,50
1,25
5,50
4,80
4,80

525,00
76,80
260,00
2.200,00
184,00
1.001,00
176,00
40,00
400,00
576,00
45,00
45,00
216,00
112,00
84,00
810,00
845,00
24,00
70,00
45,00
320,00
40,50
12,00
150,00
330,00
30,00
80,00
12,00
20,00
11,00
429,00
187,00
325,00
700,00
504,00
51,70
16,25
56,00
420,00
1.300,00
1.200,00
220,00
285,00
37,50
1.200,00
52,00
12,00
1.040,00
30,00
95,00
175,00
75,00
82,50
48,00
24,00
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61
62
63
64
65

Κάσσιους
Φουντούκια
Ταχίνι (300 gr)
Μπούκοβο (500 gr)
Πάπρικα (500 gr)

κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.

7
3
200
2
2

14,50
15,00
3,10
4,20
3,50

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΜΑΔΑ 13:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

101,50
45,00
620,00
8,40
7,00
21.139,65
2.748,15
23.887,80

ΧΥΜΟΙ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΕΙΔΟΣ
Νερό εμφιαλωμένο 1,5 lt (συσκευασία 6
τεμαχίων)
Νερό εμφιαλωμένο 0,5 lt (συσκευασία 24
τεμαχίων)
Χυμός φρούτων (φυσικός) κοκτέιλ 1 λίτρου
Χυμός γκρέιπ – φρουτ 1 λίτρου
Πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου
Λεμονάδα 1,5 λίτρου
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα
ισοδύναμο) 1,5 λίτρου
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα ή
ισοδύναμο) εξάδα (6Χ330 ml)
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου SPRITE ή
ισοδύναμο) εξάδα (6Χ330 ml)
Σόδα εξάδα (6Χ330 ml)
Κρασί (λευκό - κόκκινο)

τεμ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

100

1,70

170,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

400

2,60

150
150
1050
1050

1,40
1,50
1,20
1,20

1.040,00
210,00
225,00
1.260,00
1.260,00

τεμ.

500

1,30

650,00

30

3,70

20

3,70

30
500

2,20
2,20

τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό

111,00
74,00
66,00
1.100,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 6.166,00
ΦΠΑ13%
157,30
ΦΠΑ24% 1.189,44
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 7.512,74
• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα με α/α 1 & 2 της ομάδας 13, έχουν υπολογισθεί με ΦΠΑ 13%, ενώ τα
υπόλοιπα είδη με 24%.
………………………………………………………………………………………………………………
Στις ομάδες 4, 7, 8, 9, 11, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου
& Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Στις ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολό
τους, είναι η χαμηλότερη τιμή.
Ο παραπάνω ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω ομάδων τροφίμων συντάχθηκε μετά
από έρευνα αγοράς που έκανε το γραφείο προμηθειών στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε
αντίστοιχα είδη.
Καλαμπάκα 31-8-2021
Ο συντάξας

Καλαμπάκα 31-8-2021
Θεωρήθηκε ο Δ/ντής Διοικ/κών
& Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Γκουζιώτης

Παναγιώτης Κοτσόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

«Προμήθεια τροφίμων
του Δήμου Μετεώρων
οικ. ετών 2021-2022»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια α) φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου
γάλακτος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου
γάλακτος σε ημερήσια βάση των υπαλλήλων (εργατοτεχνικό προσωπικό – μηχανικοί – γεωπόνοι
- Δημοτικοί Αστυνομικοί κ.α.), του Δήμου Μετεώρων και β) τροφίμων (για τις ανάγκες των
παιδικών σταθμών του Δήμου, των Εθνικών και Τοπικών εορτών στις Τοπικές Κοινότητες και
στην πόλη της Καλαμπάκας, για δωρεές σε άπορους δημότες κατά την διάρκεια εορτών Πάσχα
και Χριστουγέννων), των ετών 2021-2022, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τον Ν. 3463/2016
(ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) τον Ν.3852/2010, και τον Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με τους
όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 4ο
Τιμές Προσφορών
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
Στις ομάδες 4, 7, 8, 9, 11, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοι εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Στις ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολό
τους, είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το σύνολο των τροφίμων της ομάδας ή
των ομάδων που συμμετέχουν όπως αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να προσφέρει ίδιο ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα
τροφίμων, η προσφορά πρέπει να υποβάλλεται ανά είδος και στο σύνολό της.
Άρθρο 5ο
Εγγύησης καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποία ανέρχεται στο 4% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα εντός δέκα (10) ημερών
από την σχετική πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης καταθέτοντας την προβλεπόμενη
εγγυητική καλής εκτέλεσης.
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Άρθρο 6ο
Σύμβαση
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από τον Δήμο η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 7ο
Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης
Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των
συσκευασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η
μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα
με ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα
καθορίζονται κάθε φορά από τον/την υπεύθυνο/η κάθε τμήματος.
Άρθρο 8ο
Πληρωμή
Η εξόφληση των προσκομιζόμενου τιμολογίου θα γίνεται κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την
επιτροπή παραλαβής του Δήμου, αφού ελέγξει την ποιότητα και ποσότητα των
παραλαμβανόμενων ειδών. Η πληρωμή του κάθε προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου και εντός των χρονικών ορίων που
προβλέπονται στο ν. 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9ο
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
Καλαμπάκα 31-8-2021
Ο συντάξας

Καλαμπάκα 31-8-2021
Θεωρήθηκε ο Δ/ντής Διοικ/κών
& Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Γκουζιώτης

Παναγιώτης Κοτσόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Το αρχείο θα αναρτηθεί ξεχωριστά ως αρχείο τύπου PDF και XML, ως αναπόσπαστο
μέρος της διακήρυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021 - 2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1
Της επιχείρησης …………………………………………………, έδρα……………………………………………...,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ…………………………….…,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..

ΟΜΑΔΑ 1:
Α/Α
1

ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

Γάλα (συσκευασία 1 λίτρου)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
τεμ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

40.000
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα…………………………………………...,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ……………………………..,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..

ΟΜΑΔΑ 2:

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ-ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ- ΚΑΣΕΡΙ- ΓΙΑΟΥΡΤΙ)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

1
2
3
4

Τυρί φέτα
Κεφαλοτύρι τριμμένο
Κασέρι Α΄ποιότητας
Γιαούρτι πλήρες των 200 gr (αγελαδινό)

κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ

340
32
85
650
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3
Της επιχείρησης …………………………………………………, έδρα……………………………………………...,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ……………………………..,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..
ΟΜΑΔΑ 3:
Α/Α
1

ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ
ΕΙΔΟΣ

Λουκούμια (πέργαμο)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
κιλό

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

1.100
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 4
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα………………………………………..,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ………………………….,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..
ΟΜΑΔΑ 4:

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

1

Ελαιόλαδο 4 λίτρων

τεμ.

ΠΟΣΟΤ.

220

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)…………………………………..………..
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ………………………………………………………………………………….…….

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή
πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 5
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα……………………………….…………..,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ……………………………..,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..

ΟΜΑΔΑ 5:

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

1
2
3
4
5
6
7

Πιτάκια διάφορα
Ψωμί ολικής αλέσεως
Ψωμί λευκό
Κουλούρια
Τσουρέκια
Λαγάνες
Ψωμάκια (μνημόσυνου) (60 gr)

κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΞΙΑ

60
1.700
500
70
100
1.000
1.000
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 6
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα……………………………………………..,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ……………………………...,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..

ΟΜΑΔΑ 6:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΟΣ

Γλυκά διάφορα
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Βασιλόπιτες
Γλυκό κουταλιού κεράσι
Σιτάρι (κόλλυβα)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

250
60
15
200
10
30
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 7
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα……………………….……………..,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ…………….………….,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..

ΟΜΑΔΑ 7:
Α/Α
1
2

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΕΙΔΟΣ
Φασολάκια πλατιά 1 kg
Αρακάς 1 kg

κιλό
κιλό

ΠΟΣΟΤ.
250
250

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)………………………………………..
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………….

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή
πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 8
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα………………………..……………..,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ……..………………….,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..

ΟΜΑΔΑ 8:
Α/Α
1
2

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

Φιλέτο πέρκας
Βακαλάος ακέφαλος

κιλό
κιλό

ΠΟΣΟΤ.
300
200

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)………………………………………..
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………….

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή
πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 9
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα……………………………………..,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ…………..………….,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..
ΟΜΑΔΑ 9:
Α/Α
1
2
3
4

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ)

ΕΙΔΟΣ
Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο)
Κιμάς μοσχάρι νωπός
Κοτόπουλο νωπό
Κρέας χοιρινό (χωρίς κόκαλο)

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

ΠΟΣΟΤ.
130
320
1.250
1.000

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)………………………………………..
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………….

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή
πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 10
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα…………………………………..……..,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ……………………..…….,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..

ΟΜΑΔΑ 10:
Α/Α
1

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ

Λουκάνικο

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
κιλό

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

400
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 11
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα…………………………………..,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ…………………….,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..

ΟΜΑΔΑ 11:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
κιλό
κιλό
ματσάκι
ματσάκι
κιλό
κιλό
κιλό

ΕΙΔΟΣ
Μήλα
Πορτοκάλια
Μανταρίνια
Καρπούζι
Σταφύλια
Ροδάκινα
Βερύκκοκα
Κεράσια
Νεκταρίνια
Ακτινίδια
Φράουλες
Πεπόνι
Αχλάδια
Μπανάνες
Καρότα
Αγγουράκια
Κολοκυθάκια
Μελιτζάνες
Μαϊντανός
Άνηθος
Πιπεριές κατσίκες
Πιπεριές για γέμισμα
Σπανάκι
Σελίδα 74

ΠΟΣΟΤ.
500
170
120
177
74
114
70
89
98
20
55
140
600
700
200
495
53
30
250
80
20
115
105

21PROC009350741 2021-10-12
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Σέλινο
Σκόρδα ανά 1 τεμ.
Πατάτες
Κρεμμύδια ξερά
Κρεμμυδάκια φρέσκα
Ντομάτες
Λεμόνια
Μαρούλι ίσιο
Λάχανο
Κουνουπίδι
Παντζάρια
Μπρόκολο

κιλό
τεμ.
κιλό
κιλό
ματσάκι
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό

70
80
1.100
270
115
480
270
115
247
20
20
20

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)……………………………………….…..
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………………………….

………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή
πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 12
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα………………………………………..,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ……………………..….,
τηλέφωνο……………………………….., fax……………………………..
ΟΜΑΔΑ 12:

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Γάλα εβαπορέ (410 gr)
Κριθαράκι μέτριο (500 gr)
Μακαρονάκι κοφτό (500 gr)
Ρύζι τύπου καρολίνα
Χυλοπίτες (500 gr)
Μακαρόνια Νο 10 (500 gr)
Μακαρόνια για παστίτσιο (500 gr)
Φακές (500 gr)
Φασόλια (500 gr)
Ρεβίθια ξεφλουδισμένα (500 gr)
Αυγά (εξάδες)
Αλεύρι με διογκοτικό (500 gr)
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Μέλι
Ελιές
Δαμάσκηνα αποξηραμένα
Βερύκκοκα αποξηραμένα
Πλιγούρι (500 gr)
Ζάχαρη
Σοκολάτες (100 gr)
Σοκολατάκια
Καραμέλες φρουί ζελέ
Βανίλιες για παρασκευή γλυκών (5τεμ. Χ
1,5 gr)
Πιπέρι (κόκκινο-μαύρο) τριμμένο (500 gr)
Πιπέρι (κόκκινο-μαύρο) τριμμένο (100 gr)
Ψωμί για τόστ μεγάλα

23
24
25
26
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τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
κιλό
τεμ.
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.

ΠΟΣΟΤ.
1.600
850
100
600
100
700
96
200
2.000
80
770
160
40
50
120
5
5
80
140
70
90
130
40
10
30
200

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

21PROC009350741 2021-10-12
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Φρυγανιά τριμμένη (330-400 gr)
Χυμό λεμόνι (360 ή 400 gr)
Ξύδι (350 ή 400 gr)
Τσάι βουνού
Ρίγανη 1 κιλού (τριμμένη)
Αλάτι ψιλό
Δάφνη συσκ. (20 gr)
Γαρύφαλλο ολόκληρο (15 gr)
Κανέλλα τριμμένη φακελάκι (50 gr)
Μαργαρίνη τύπου SOFT (250 gr)
Μαρμελάδα (450-500 gr)
Κακάο (125 gr)
Σφολιατάκια των 20 τεμ.
Νιφάδες δημητριακών τύπου κορν-φλέικς
(375 gr)
Μερέντα
Μπέϊκιν πάουντερ (3τεμ.Χ 20 gr)
Γαλοπούλα βραστή (φέτες)
Tοματοχυμός συμπυκνωμένος (500 gr)
Ελληνικός καφές
Καφές στιγμιαίος (τύπου Νες –καφέ ή
ισοδύναμο)
Τσάι (διάφορες γεύσεις) σε φακελάκια
(κουτάκι 25 φακελάκια)
Χαμομήλι σε φακελάκια
Ζαχαρίνη (κουτάκι)
Καπουτσίνο κάψουλες (πακετο 40 καψ)
Μπαχάρι τριμμένο (συσκ. 500 gr)
Μοσχοκάρυδο τριμμένο φακελάκι (30 gr)
Χαλβάς
Τοματοπολτός 1 κιλού
Μπισκότα τύπου μιράντα (διπλά)
Σοκοφρετάκια μίνι (15 τεμ.)
Άνθος αραβοσίτου (συσκ. 160 gr)
Στραγάλια
Φυστίκια (αράπικο)
Σταφίδες
Κάσσιους
Φουντούκια
Ταχίνι (300 gr)
Μπούκοβο (500 gr)
Πάπρικα (500 gr)

τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
τεμ.
κιλό
τεμ.
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
κιλό
τεμ.
τεμ.
τεμ.

45
30
250
30
3
80
10
20
10
390
110
250
350
280
11
25
7
600
130
60
100
150
15
60
10
10
200
10
50
70
60
15
10
5
7
3
200
2
2
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
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Σελίδα 77

21PROC009350741 2021-10-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 13
Της επιχείρησης ……………………………………………………, έδρα…………………………………………,
οδός ……………………..…..αριθμός…….…..., ΑΦΜ………………..…….., ΔΟΥ………………………….,
τηλέφωνο……………………………….., fax…………………………………
ΟΜΑΔΑ 13:

ΧΥΜΟΙ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Νερό εμφιαλωμένο 1,5 lt (συσκευασία 6
τεμαχίων)
Νερό εμφιαλωμένο 0,5 lt (συσκευασία 24
τεμαχίων)
Χυμός φρούτων (φυσικός) κοκτέιλ 1 λίτρου
Χυμός γκρέιπ – φρουτ 1 λίτρου
Πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου
Λεμονάδα 1,5 λίτρου
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα
ισοδύναμο) 1,5 λίτρου
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα ή
ισοδύναμο) εξάδα (6Χ330 ml)
Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου SPRITE ή
ισοδύναμο) εξάδα (6Χ330 ml)
Σόδα εξάδα (6Χ330 ml)
Κρασί (λευκό-κόκκινο)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ.

τεμ.

100

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

400
150
150
1.050
1.050

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

500
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κιλό

30
20
30
500
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ13%
ΦΠΑ24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα με α/α 1 & 2 της ομάδας 13, έχουν υπολογισθεί με ΦΠΑ
13%, ενώ τα υπόλοιπα είδη με 24%.
………../………./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΦΠΑ

13%

24%

