
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση :Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος                
Ταχ. Κωδ.    : 35015                                                          
Πληροφορίες :Ε.Τριφύλλη, Ε.Καραχάλιου 
Τηλ.             : 22343 - 50324/312 
FAX             : 22340 - 48785   
E-mail     : info@dimos-amfiklias-elatias.gr 
e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr 
e.karaxaliou@dimos-amfiklias-elatias.gr  

 

ΔΗΜΟΣ : ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-

ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ,2019-2020»  

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 

43.967,45€ 

LAU EL 644270201 
LAU EL 644270202 
LAU EL 644270203 

Αριθμ. Πρωτ. Μελέτης: 
5109/21-6-2019 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:     4 /07/2019 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:  5541 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.ΑΟΕ  :     
43/2019 

Κ.Α. 20.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κλπ)», Κ.Α. 25.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 

εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)», Κ.Α. 30.6063 «Λοιπές παροχές σε 

είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)», Κ.Α. 70.6063 «Λοιπές 

παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ», ΚΑ 

15.6699.0004, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ) , 15.6699.0005, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ), 

15.6699.0006, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ), 15.6699.0007, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ), 

15.6699.0008 ποσού , (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ). 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2019-

2020»     

  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 43.967,45 € 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Διακήρυξη Διαγωνισμού 
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπ.Δηλ. (ΤΕΥΔ) 
3. Τεχνική Έκθεση 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές 
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 
7. Προϋπολογισμός Προσφοράς 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
     ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-

ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2019-2020»   

   

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.4412/2016  (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16):  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

2. Το Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87Α/7.6.2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.4250/2014 και ισχύει. 

5. Το  N.4013/2011  (ΦΕΚ  204  Α/15-9-2011) «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

6. Την παράγραφο Ζ΄ του άρθρου πρώτου 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». 

7. Του άρθρου 64 παρ. 2 του Ν.4172/2013. 

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) και η οποία στο άρθρο 4,  παρ. 1 προβλέπει: «1. Η διαδικασία 

ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλωσίμων ειδών 

παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων 

και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.4250/2014 και ισχύει. 

11. Την αριθ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 161/2016 με ΑΔΑ ΩΧΟΓΟΞΤΒ- ΑΚΗ) με 

θέμα «Οδηγίες συμπλήρωσης για το "Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 

άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147). 
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12. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (52/Α'/1.4.2019), στο άρθρο 43 του οποίου περιλαμβάνονται 

τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016. 

13. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας  

οικονομικού έτους 2019, οικον. έτους 2019, που ψηφίστηκε με την 174/2018  απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας-Ελάτειας και εγκρίθηκε με την 9550/218970/11-1-2019 

απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης , με την οποία εγγράφηκαν στους παρακάτω ΚΑΕ 

εξόδων : Κ.Α. 15.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,Κ.Α. 

20.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)», Κ.Α. 25.6063 

«Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)», Κ.Α. 30.6063 «Λοιπές 

παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)», Κ.Α. 70.6063 «Λοιπές παροχές σε 

είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ», ΚΑ 15.6699.0004, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ) , 15.6699.0005, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ), 15.6699.0006, 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ), 

15.6699.0007, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ), 

15.6699.0008 ποσού , (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ). 

Για την εν λόγω δαπάνη έχουν αναληφθεί οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης:354/2019 

(ΑΔΑ:Ω33ΚΩΨΚ-8ΣΙ ΑΔΑΜ:19REQ005157837), 355/2019 (ΑΔΑ:ΨΟΤΝΩΨΚ-9ΧΓ, ΑΔΑΜ: 

19REQ005157837), 356/2019 (ΑΔΑ:6ΔΞΛΩΨΚ-ΦΓ5,ΑΔΑΜ: 19REQ005157837), 357/2019 

(ΑΔΑ:Ψ1ΙΚΩΨΚ-ΞΔΔ , ΑΔΑΜ: 19REQ005157837), 358/2019 (ΑΔΑ:ΨΓΩΣΩΨΚ-ΥΑΘ, ΑΔΑΜ: 

19REQ005157837), 359/2019 (ΑΔΑ:ΩΣΜΠΩΨΚ-2Η9 , ΑΔΑΜ: 19REQ005157837), 360/2019 

(ΑΔΑ:ΨΣ8ΤΩΨΚ-ΧΔ4 , ΑΔΑΜ: 19REQ005157837), 361/2019 (ΑΔΑ:ΨΝΙΙΩΨΚ-Ζ7Κ,ΑΔΑΜ: 

19REQ005157837), 362/2019 (ΑΔΑ:ΨΝΘΙΩΨΚ-ΠΘΩ,ΑΔΑΜ: 19REQ005157837), 363/2019 

(ΑΔΑ:Ψ5ΚΝΩΨΚ-2Υ1 , ΑΔΑΜ: 19REQ005157837),  με αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

2/2019). 

Η δαπάνη που θα προκληθεί για την προμήθεια γάλακτος που αφορά στο προσωπικό των ΝΠΔΔ θα 

καλυφθεί από τους προυπολογισμούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής 

επιτροπής αντίστοιχα . 

14. Οι αρίθ. Αποφάσεις των νομικών προσώπων του Δήμου:  

 Το υπ’αρίθ. 1/24-6-2019 (ΑΔΑ:6ΦΟΕΟΞ8Γ-8Κ9) Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής  Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας. 

 Το υπ’αρίθ. 9/27-6-2019 (ΑΔΑ:7855ΟΞ8Φ-Ζ1Φ) Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής  Σχολικών 

Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας. 

15. Την με αριθμ. Πρωτ. 5109/21-6-2019  μελέτη που συνέταξε  το Αυτοτελές τμήμα  Διοικητικής 

υπηρεσίας του Δήμου.  

16. Το με αρ. Πρωτ. 5113/21-6-2019 πρωτογενές αίτημα του Δήμου  για την εκτέλεση της 

προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  

λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ: 19REQ005146934. 

17. Το 5150/24-6-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου. 

18. Την υπ’ αριθ. 43/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  <<Περί συνοπτικού διαγωνισμού   

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2019-2020» (ΑΔΑ: ΨΠΘΨΩΨΚ-Ι67). 
19. Οι  αρίθ. 354-355-356-357-358-359-360-361-362-363/2019 Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης, οι  

οποίες καταχωρήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του 

πρωτογενούς αιτήματος. 
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20. Την ανάγκη  των υπηρεσιών του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ καθώς και των σχολικών μονάδων 

των Σχολικών Επιτροπών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  2019-2020. 

   

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ  Ε Ι 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για: 

ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

Για την ομάδα Α της μελέτης με κριτήριο κατακύρωσης, την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, 

ΟΜΑΔΑ Β (Ι & ΙΙ) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ  
ΟΜΑΔΑ Γ  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ Δ  ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΟΜΑΔΑ Ε ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Για τις ομάδες Β (Ι&ΙΙ)-Γ-Δ-Ε -ΣΤ της μελέτης με κριτήριο κατακύρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, 

καθώς το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής  Ενότητας Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στ. 

Ελλάδας δεν εκδίδει Δελτίο Μέσων Τιμών  των αντίστοιχων προϊόντων οι τιμές των ειδών στους πίνακες 

είναι ενδεικτικές μέσες τιμές Μαϊου 2019 από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας (ΟΜΑΔΑ Β(Ι) & Ε) και   μέσες τιμές Μαϊου 2019 από την Περιφέρεια Αττικής (ΟΜΑΔΕΣ Β 

(ΙΙ) Γ-Δ-ΣΤ),  

για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

2019-2020».   

Για την ΟΜΑΔΑ Α η συνολική  εκτιμώμενη αξία έχει προϋπολογιστεί στο ποσό 14.657,56   ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκ των οποίων το ποσό 12.469,78  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και 

θα βαρύνει τους  αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού Του Δήμου , ενώ η 

δαπάνη  2.187,68 € που θα προκληθεί για την προμήθεια γάλακτος και αφορά στο προσωπικό των ΝΠΔΔ θα 

καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής 

αντίστοιχα . 

Για τις ΟΜΑΔΕΣ Β(Ι&ΙΙ)-Γ-Δ-Ε-ΣΤ η συνολική  εκτιμώμενη αξία έχει προϋπολογιστεί στο ποσό 29.309,99  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,   θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους  αντίστοιχους 

Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού Του Δήμου. 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί στο σύνολό της στα 43.967,45 ευρώ με Φ.Π.Α.  

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το 

σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας , (Α ή Β(Ι&ΙΙ) ή Γ ή Δ ή Ε ή ΣΤ)   µε ποινή 

αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο 

σύνολο των προς προμήθεια ειδών της καθώς η επιλογή του προμηθευτή για κάθε ομάδα ειδών θα γίνει 

για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της µε βάση τους Πίνακες της μελέτης,  

  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
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Άρθρο 1ο   Περιγραφή- Προϋπολογισμός 

Ο διαγωνισμός αφορά στην  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

2019-2020» του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας   για ένα  έτος  από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. Πρωτ.: 5109/21-6-2019 μελέτη του αυτοτελούς 

τμήματος Διοικητικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.  

Για την ΟΜΑΔΑ Α η συνολική  εκτιμώμενη αξία έχει προϋπολογιστεί στο ποσό 14.657,56   ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ,εκ των οποίων το ποσό 12.469,78  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και 

θα βαρύνει τους  αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού Του Δήμου , ενώ η 

δαπάνη  2.187,68 € που θα προκληθεί για την προμήθεια γάλακτος και αφορά στο προσωπικό των ΝΠΔΔ θα 

καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής 

αντίστοιχα . 

Για τις ΟΜΑΔΕΣ Β(Ι&ΙΙ)-Γ-Δ-Ε-ΣΤ η συνολική  εκτιμώμενη αξία έχει προϋπολογιστεί στο ποσό 29.309,99  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,   θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους  αντίστοιχους 

Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού Του Δήμου. 

Άρθρο 2ο   Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού – Τρόπος λήψης εγγράφων 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ (Κηφισσού 30, Κάτω Τιθορέα), την  16η  του 

μηνός  Ιουλίου,  ημέρα Τρίτη,  του έτους 2019, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης  

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα του 

δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στον α’ όροφο του κτιρίου.  Η ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται 

η  09:30π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ..  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση 

και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.  Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 

πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης από τις 

υπηρεσίες του Δήμου, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 

καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται, σε ηλεκτρονική 

μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, στον διαδικτυακό τόπο: www.dimos-

amfiklias-elatias.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική 

διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ (Κηφισσού 30), Κάτω Τιθορέα. Τηλ. Επικοινωνίας: 22343-

50324/312  fax: 22340-48785,  e-mail: e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr, e.karaxaliou@dimos-amfiklias-

elatias.gr από τους υπαλλήλους του  Δήμου, τις  εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της 

Διακήρυξης. 

Άρθρο 3ο  Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Υποψήφιοι και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε: 

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων, ΣΔΣ 

(Ν.2513/1997, Α’139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 

http://www.dimos-amfiklias-elatias.gr/
http://www.dimos-amfiklias-elatias.gr/
mailto:e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr
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1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι 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.   

Στην περίπτωση που στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινές συμπράξεις. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω 

ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως 

μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

3.1  Υπεργολαβία 

Αν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα  της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας, τότε οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα 

άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, οι απαιτούμενες 

πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις (ΤΕΥΔ) και των υπεργολάβων, σύμφωνα με το 

άρθρο 79 του Ν.4412/2016. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, 

προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης. 

 

Άρθρο 4ο  Αποκλεισμός Υποψηφίων 

1.  Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του 

Ν.4412/2016, ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),   

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,   

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),   

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,   
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),   

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 )». 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:   

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,   

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.   

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, 

εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και 

β) 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 εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι δεν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή  διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, 
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γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας σύνηψε 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 των οικονομικών φορέων 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του. 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, 

εάν έχει επιβληθεί  σε βάρος του η  ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιαδήποτε ένωση οικονομικών 

φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής,  

ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

 

Άρθρο 5ο   Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,  απαιτείται από 

τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους.  

 

Άρθρο 6ο   Περιεχόμενο προσφορών 

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,  

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: Δήμος  Αμφίκλειας-Ελάτειας 

1. γ. ο τίτλος της σύμβασης, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-

ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2019-2020»  

δ. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
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ε. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα - αποστολέα. 

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων  θα πρέπει να υποβληθεί   και να  περιλαμβάνει επί ποινή 

αποκλεισμού: 

(α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας. 

 (β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία (άρθρου 9 της παρούσας). 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται  υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188). 

Παροχή διευκρινήσεων  

Αιτήματα παροχής πρόσθετων πληροφοριών – διευκρινίσεων θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως και 

εγγράφως. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες  παρέχονται  το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

 

 Άρθρο 7ο  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής : 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των 

οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016:  

(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, (άρθρο 4 της 

παρούσας διακήρυξης), λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης,  

Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί Παράρτημα της διακήρυξης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής διατίθεται από την 

αναθέτουσα αρχή προκειμένου να το συμπληρώσουν οι οικονομικοί φορείς και να το υποβάλλουν σε 

έντυπη μορφή. 

 

Άρθρο 8ο  Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Άρθρο 9ο Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

Στον χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η οικονομική προσφορά είναι συντεταγμένη επί ποινή απορρίψεως σύμφωνα 

με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στη συνταχθείσα υπ’ αριθ.πρωτ. 5901/21-6-2019  

Μελέτη της  Υπηρεσίας.  

 Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται  σε €  για την ΟΜΑΔΑ Α µε συµπλήρωση  

από  τους προσφέροντες των εντύπων των οικονοµικών προσφορών  που επισυνάπτονται . Οι 

οικονομικές προσφορές συντάσσονται, αριθμητικώς και η συνολική δαπάνη αριθμητικώς και 

ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί ο Δήμος. 

 Η οικονοµική προσφορά  δίδεται  σε ποσοστό έκπτωσης   για τις ΟΜΑΔΕΣ Β(Ι&ΙΙ)-Γ-Δ-Ε-ΣΤ  µε 

συµπλήρωση  από  τους προσφέροντες των εντύπων των οικονοµικών προσφορών  που 
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επισυνάπτονται . Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται, αριθμητικώς  και ολογράφως, 

υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί ο Δήμος. 

 

1. Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να εγγραφούν  ανά μονάδα σε € (ΟΜΑΔΑ Α)  

 όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

2. Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.     

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.  

5. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. Αποκλείεται αναπροσαρμογή της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. 

6. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 

βαρύνει το Δήμο.   

 

Άρθρο 10ο Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά.  Οι 

προσφορές μπορεί είτε : α) να κατατίθενται  ή β) να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο γραφείο 

πρωτοκόλλου του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα από αυτή της διεξαγωγής του διαγωνισμού, γ) να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή 

διαγωνισμού την ώρα και την ημέρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην αρμόδια 

επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να 

συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας 

και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές που υποβάλλονται 

εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι αυτός έλαβε 

υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας και τα συμβατικά 

στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης και τα αποδέχεται πλήρως. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
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Άρθρο 11ο  Αντίγραφα 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 

σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 

του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013). Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η 

Σύμβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική 

επισημείωση – apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

5. Οι εγγυήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται στο πρωτότυπο. 

6. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για 

τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

7. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου απαιτούνται θα γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Επίσης πρέπει να φέρουν σφραγίδα 

της επιχείρησης και να υπογράφονται 

 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή  

 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.  

 δεν απαιτείται για τις υπεύθυνες δηλώσεις θεώρηση. 

Για τα αποδεικτικά μέσα που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη ισχύει το άρθρο 80 του 

4412/2016 με τις τροποποιήσεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (Α΄147) 

Άρθρο 12ο Εχεμύθεια 

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις 

οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 

απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 
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Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

 

Άρθρο 13ο  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την ημ/νία κατάθεσής τους, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 14ο  Εγγυήσεις 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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 Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση.  

1. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

-  Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε 

επί τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. Ο χρόνος εγγύησης πρέπει να είναι τρεις μήνες 

μεγαλύτερος από το συμβατικό . 

-  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

- 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. 

- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 

του εκπρόθεσμου. 

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, 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, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 

διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
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διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 

τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 15o  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

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

αυτούς. 

  Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, (όπου απαιτείται) μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια 

επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο. Η αρμόδια επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 

από την παραπάνω επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από την ίδια επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο 

χρόνο. 

β) Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της,  και συντάσσει σχετικό πρακτικό . 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί κατά τα προηγούμενα στάδια α και β και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β' οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Τέλος η επιτροπή συντάσσει πρακτικό 

αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών κατά φθίνουσα σειρά. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών ( όπου 

απαιτείται) και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 

κρίση της επιτροπής. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

 

Άρθρο 16ο  Διευκρινίσεις 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως 

προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 

κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη 

και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 

περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να 

έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι υποχρεωτική 

για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

Άρθρο 17ο  Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός  δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (A'74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω 

(σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού (άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016), καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του (άρθρο 75 του Ν.4412/2016), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 19 του άρθρου 107 του 

Ν.4497/2017 και από την παρ.12α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο πρωτόκολλο του 

Δήμου. Από το πρωτόκολλο, ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών παραδίδεται εμπρόθεσμα 

στην αρμόδια επιτροπή.  

Στο σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η φράση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» με κεφαλαία γράμματα,  

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

γ. ο τίτλος της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

2019-2020»  

δ. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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ε. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής: 

1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως (3) τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για 

ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α /147/8-8-2016). (Βλέπε 

και άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας διακήρυξης). 

Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

- οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  

- ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), 

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που 

έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε 

ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ή του τύπου 

που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα 

αυτά. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο προσωρινός 

ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφα των αναφερόμενων σε αυτό καταδικαστικών αποφάσεων. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, εφόσον είναι 

σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.             

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, στην 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα 

- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  

- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία. 

Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και 

από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός 

οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας εφόσον είναι 

σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι  ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως (3) τρεις μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1599/86&typen=4
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επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής:  

Φυσικά  πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν 

τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Νομικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.  

5. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της χώρας εγκατάστασής τους , εφόσον 

έχει εκδοθεί έως (30) τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους , όπου θα φαίνεται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το συγκεκριμένο είδος της 

προμήθειας θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.  

6. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.  

Συγκεκριμένα, υποβάλουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή . 

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων (από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής). Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου μέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 

80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 

δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπως 

προστέθηκε από την παρ. 46α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

8. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης  του προσφέροντος νομικού προσώπου. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, είναι τα 

ακόλουθα εφόσον έχουν εκδοθεί έως (30) τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους : 

- Το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ή το τελευταίο 

κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. 

- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν 

τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την 

ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 

έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που 

εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία 

που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης και στοιχεία έχουν 

τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 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 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-376-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%b1-90-%cf%80/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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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 ανωτέρω.  

Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται 

για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). 

 

Γ. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 

του Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας 

διακήρυξης), ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 5 της παρούσας 

διακήρυξης), ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 

4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του 

Ν. 4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην οικονομική επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για 

την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 18ο  Κατακύρωση 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές) που προσφέρει 

 την ομάδα Α της μελέτης με κριτήριο κατακύρωσης, την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, 

 τις ομάδες Β-Γ-Δ-Ε -ΣΤ της μελέτης με κριτήριο κατακύρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, 

καθώς το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής  Ενότητας Φθιώτιδος της Περιφέρειας 

Στ. Ελλάδας δεν εκδίδει Δελτίο Μέσων Τιμών  των αντίστοιχων προϊόντων οι τιμές των ειδών στους 

πίνακες είναι ενδεικτικές μέσες τιμές Μαϊου 2019 από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΟΜΑΔΑ Β(Ι) & Ε) και   μέσες τιμές Μαϊου 2019 από την 

Περιφέρεια Αττικής (ΟΜΑΔΕΣ Β (ΙΙ) Γ-Δ-ΣΤ),  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών και 

β) Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, «θέτοντάς του προθεσμία που 

δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες»  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. Εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή 

με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Σύμφωνα με το άρθρου 106 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από 

γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, να αποφασίσει, τη ματαίωση της διαδικασίας, την επανάληψη 

οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016), εφόσον, στην τελευταία 

αυτή περίπτωση, πληρούνται οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 19ο  Οψιγενείς Μεταβολές 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της 

σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του 

άρθρου 17 της παρούσας διακήρυξης, και κατά την σύναψη της σύμβασης. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή 
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σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών του άρθρου 17  της παρούσας διακήρυξης. 

 

Άρθρο 20ο  Ενστάσεις - Διοικητικές προσφυγές 

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως: 

α. κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση 

της παράλειψης.  

β.  Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά 

περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/2016.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται 

παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του 

διαγωνισμού. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της (α) και η άσκησή της κωλύουν 

τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 

παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 

παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 

π.δ.18/1989,(Α΄8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων 

του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από 

γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/16 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό 

συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν 

γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα.  Η εν λόγω 

απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.   

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να διαβιβαστούν αρμοδίως. 

  

Άρθρο 21ο  Σύμβαση  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή). Αν κανένας από 
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τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και υπογράφεται από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχούσες 

τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.  

 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής:  

-  Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.  

-  Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  

-  Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.  

-  Το είδος και την ποσότητα των προμηθευόμενων ειδών.  

-  Την συμφωνηθείσα τιμή και το καταβληθέν χρηματικό ποσό για την προμήθεια. 

-  Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των ειδών.  

-  Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου.  

-  Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

-  Τον τρόπο παραλαβής.  

-  Τον τρόπο πληρωμής.  

-  Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. 

-  Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

-  Τη διάρκεια της σύμβασης 

-  Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο,  

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,  

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις,  

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα, σε έγγραφο του Δήμου και θα υπογραφεί από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του αναδόχου και το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου. 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 22ο Διάρκεια Εκτέλεσης Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού   και για ένα έτος  

Ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο, για τρεις (3) το πολύ μήνες, ή 

και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό τις 

προϋποθέσεις ότι : 

α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται 

στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, 

β) η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και 
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γ) η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

 

Άρθρο 23ο  Χρόνος – Τρόπος – Τόπος παράδοσης των ειδών 

Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία  και θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με 

τις προκύπτουσες ανάγκες , με εντολές των παραγγελιών που θα αποστέλλονται με Fax ή eMail, στον 

προμηθευτή  μετά την υπογραφή της σύμβασης, µε µεταφορικά έξοδα του προµηθευτή στους χώρους που 

θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία, όπου θα ειδοποιηθεί η επιτροπή παραλαβής από τον αρµόδιο 

προϊστάµενο ή επιβλέποντα,   

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης 

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της υπηρεσίας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 μπορεί να 

παρατείνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016  

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 

μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής 

και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης μπορεί να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 

στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται 

η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται 

ανάλογα  με τις εκάστοτε  ανάγκες,  είναι  πιθανό  να μη χρειαστούν  να παραδοθούν  στο σύνολό τους οι 

εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου ή ενός  μέρους  

της  αναγραφόμενης  στη  σύμβαση  ποσότητας,  εφόσον  οι ανάγκες επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη 

η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο ανάδοχος δε δικαιούται 

να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. 
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Άρθρο 24ο  Παραλαβή των ειδών της σύμβασης 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την επιτροπή  που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 

221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ.49 του άρθρου 22, Ν.4441/2016.  Κατά τη διαδικασία 

παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί εφόσον το 

επιθυμεί και ο ανάδοχος. Ειδικότερα ο ποιοτικός έλεγχος θα περιλαμβάνει μακροσκοπική εξέταση και 

πρακτική δοκιμασία . Η παραλαβή των ποσοτήτων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 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 

σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

 

Άρθρο 25ο Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση   

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής 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. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα 

από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 

ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 

παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 

μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, 

μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει 

την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

 

 





 

22 
 

Άρθρο 26ο Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου   

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής :  

α) εφόσον δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε με ειδική 

πρόσκληση,  

β) δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του Ν.4412/16.  

Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:  

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του Ν.4412/16).  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.   

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.  

 

Άρθρο 27ο  Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των 

παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών.  

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και 

τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια 

επιτροπή.   

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία 

του Δήμου στο όνομα του προμηθευτή, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου 

προϋπολογισμού. Το χρηματικό ένταλμα θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, το τιμολόγιο 

και το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που θα εκδίδει η αρμόδια επιτροπή. Η 

πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, μετά  την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και 

τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να 

γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν, με βάση τις 

κείμενες διατάξεις, κατά την ημερομηνία πληρωμής του, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% υπέρ 

των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 28ο Ανωτέρα βία  

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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Άρθρο 29ο  Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 

 Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα 

Δικηγόρων ή 

 Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα 

προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή 

 Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή 

από ορκωτούς μεταφραστές του Ν.3712/2008 ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου 

Πανεπιστημίου 

 

Άρθρο 30ο  Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, (www.diavgeia.gov.gr), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3861/10, (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια”».  Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 

του δημοτικού καταστήματος, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν.4013/11 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimos-amfiklias-elatias.gr 

Σύμφωνα με την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΟΔΗΓΙΑ 19)  η Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί και σε μια 

ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερία, τοπική ή της έδρας του Νομού Φθιώτιδας, τα έξοδα δημοσίευσης θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 31ο Διατάξεις - Συμβατικά στοιχεία 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16, 

οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. 

 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

4. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Η προσφορά του αναδόχου\ 

 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθ.  43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

                                                                                                             

                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

     

                          ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3861/10&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4013/11&typen=4
http://www.dimos-amfiklias-elatias.gr/
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=2286/95&typen=4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
        
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5109/21-6-2019 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ   
  

ΚΑΙ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

 
2019-2020»  

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 43.967,45 ευρώ με ΦΠΑ 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
3)ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
4)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
        
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5109/21-6-2019   

 
 
 

 

 

 

 

 

 Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά : 

α. Την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος ενός (1) λίτρου, σε ημερήσια βάση, του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και Ν.Π.Δ.Δ. και του προσωπικού με σύμβαση έργου των 

σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/11-10-

06 (ΦΕΚ1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-

2007) και την  ΚΥΑ 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) καθώς και το υπ΄αρ. 4632/16-02-18 

(ΩΛΈΝ465ΧΘ7-5ΓΒ) έγγρ. Του ΥΠ.ΈΣ. Δ/νση Προσωπ. Τοπ. Αυτ/ης, τμ. Προσωπ.Ιδ.Δικ. για την παροχή στις 

καθαρίστριες σχολικών μονάδων. 

β. Την προμήθεια ειδών τροφίμων σίτισης (παντοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωροπωλείο, αρτοποιείο, 

κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά, διάφορα τρόφιμα) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου 

Αμφίκλειας-Ελάτειας. 

Ειδικότερα η προμήθεια τροφίμων υλοποιείται για τη κάλυψη αναγκών σίτισης των παιδιών που 

φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και η προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος αφορά για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου, για το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου και 

αορίστου χρόνου, των απασχολούμενων στο πλαίσιο της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και για το 

προσωπικό με σύμβαση έργου των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 43.967,45 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου των οικ. ετών 2019 

και 2020. 

 

 

ΔΗΜΟΣ: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
2019-2020» 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 43.967,45 € 
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Α. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

Η προμήθεια γάλακτος εντάσσεται στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους των ΟΤΑ, 

σύμφωνα με την αρίθμ. 53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ, Διοίκησης  & Αποκέντρωσης –

Οικονομίας & Οικονομικών-Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119 

/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ, το 

(άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4483/17) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017) καθώς και το υπ΄αρ. 4632/16-02-18 

(ΩΛΈΝ465ΧΘ7-5ΓΒ) έγγρ. Του ΥΠ.ΈΣ. Δ/νση Προσωπ. Τοπ. Αυτ/ης, τμ. Προσωπ.Ιδ.Δικ. για την παροχή στις 

καθαρίστριες σχολικών μονάδων και θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης, την 

οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής. 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53361/2-10-2006, κάθε εργαζόμενος, στον οποίο παρέχονται τα μέσα ατομικής 

προστασίας, δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση .Έχοντας υπόψη α) το 

αριθμ.4282/23.05.2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας , β)το 

από 7/6/2019 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 

αριθμ. 6/7-6-2019  έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

αναφορικά με τα άτομα που απασχολεί ο Δήμος και το κάθε ΝΠΔΔ και τον προγραμματισμό αναγκών του 

φορέα η ανάλυση της ποσότητας του προϋπολογισμού κατ’ εκτίμηση είναι:  

Για το έτος 2019, 

Α/Α ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΤΡ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
13% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α. (15.6063) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1. ΙΔΑΧ 3 22 5 330 1,10 363,00 47,19 410,19 

2. ΙΔΟΧ 2 22 5 220 1,10 242,00 31,46 273,46 

 ΣΥΝΟΛΟ 5   550  605,00 78,65 683,65 

 

Β. (20.6063) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1. Μόνιμοι 8 22 5 880 1,10 968,00 125,84 1.093,84 

2. ΙΔΟΧ 2 22 5 220 1,10 242,00 31,46 273,46 

 ΣΥΝΟΛΟ 10   1.100  1.210,00 157,30 1.367,30 

 

Γ. (25.6063) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

1. Μόνιμοι 1 22 5 110 1,10 121,00 15,73 136,73 

2. ΙΔΑΧ 3 22 5 330 1,10 363,00 47,19 410,19 

3. ΙΔΟΧ 4 22 5 440 1,10 484,00 62,92 546,92 

 ΣΥΝΟΛΟ 8   880  968,00 125,84 1.093,84 

 

http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-97-μέσα-ατομικής-προστασίας-και-μ/
http://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-οικ-3945617-11-2017/
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Δ. (30.6063) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Μόνιμοι 4 22 5 440 1,10 484,00 62,92 546,92 

2 ΙΔΑΧ 2 22 5 220 1,10 242,00 31,46 273,46 

3. ΙΔΟΧ 1 22 5 110 1,10 121,00 15,73 136,73 

4. ΙΔΟΧ 
(ΟΑΕΔ) 

7 22 5 770 1,10 847,00 110,11 957,11 

 ΣΥΝΟΛΟ 14   1.540  1.694,00 220,22 1.914,22 

 

Ε. (70.6063) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. ΙΔΟΧ 20 22 3 1.320 1,10 1.452,00 188,76 1.640,76 

 ΣΥΝΟΛΟ 20   1.320  1.452,00 188,76 1.640,76 

          

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

57   5.390  5.929,00 770,77 6.699,77 

 

 

Α/Α ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΤΡ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
13% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ 

Καθαρίστριες 
με σύμβαση 

μίσθωσης 
έργου 

3 22 4 264 1,10 290,40 37,75 328,15 

2. ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ 

Καθαρίστριες 
με σύμβαση 

μίσθωσης 
έργου 

5 22 4 440 1,10 484,00 62,92 546,92 

  ΣΥΝΟΛΟ 8   704  774,40 100,67 875,07 

 

 

Για το έτος 2020, 

Α/Α ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΤΡ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
13% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α. (15.6063) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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1. ΙΔΑΧ 3 22 7 462 1,10 508,20 66,07 574,27 

2. ΙΔΟΧ 2 22 7 308 1,10 338,80 44,04 382,84 

 ΣΥΝΟΛΟ 5   770  847,00 110,11 957,11 

 

Β. (20.6063) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1. Μόνιμοι 8 22 7 1.232 1,10 1.355,20 176,18 1.531,38 

2. ΙΔΟΧ 2 22 7 308 1,10 338,80 44,04 382,84 

 ΣΥΝΟΛΟ 10   1.540  1.694,00 220,22 1.914,22 

 

Γ. (25.6063) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1. Μόνιμοι 1 22 7 154 1,10 169,40 22,02 191,42 

2. ΙΔΑΧ 3 22 7 462 1,10 508,20 66,07 574,27 

3. ΙΔΟΧ 4 22 3 264 1,10 290,40 37,75 328,15 

 ΣΥΝΟΛΟ 8   880  968,00 125,84 1.093,84 

 

Δ. (30.6063) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Μόνιμοι 4 22 7 616 1,10 677,60 88,08 765,69 

2 ΙΔΑΧ 2 22 7 308 1,10 338,80 44,04 382,84 

3. ΙΔΟΧ 1 22 3 66 1,10 72,60 9,44 82,04 

4. ΙΔΟΧ 
(ΟΑΕΔ) 

7 22 3 462 1,10 508,20 66,06 574,27 

 ΣΥΝΟΛΟ 14   1.452  1.597,20 207,64 1.804,84 

 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

37   4.642  5.106,20 663,81 5.770,01 

 

Α/Α ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΤΡ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
13% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Καθαρίστριες 
με σύμβαση 

μίσθωσης 

3 22 6 396 1,10 435,60 56,63 492,23 
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ΔΗΜΟΥ έργου 

2. ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ 

Καθαρίστριες 
με σύμβαση 

μίσθωσης 
έργου 

5 22 6 660 1,10 726,00 94,38 820,38 

  ΣΥΝΟΛΟ 8   1.056  1.161,60 151,01 1.312,61 

 

Αναλυτικά : 

ΕΤΟΣ 2019 

1. Συγκεκριμένα για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑ: 15.6063 για το 

διάστημα (Αύγουστος 2019-Δεκέμβης 2019) υπολογίζονται : 

(3 ΙΔΑΧ, 2 ΙΔΟΧ) = 5 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 5 Μήνες (Αύγουστος 2019-Δεκέμβης 2019) 

Ποσό δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :  

5X22X5= 550 LIT 

550LIT X 1,10€/LIT X 1,13=683,65  

2. Συγκεκριμένα για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑ: 20.6063 για το διάστημα 

(Αύγουστος 2019-Δεκέμβης 2019) υπολογίζονται : 

(8 ΜΟΝΙΜΟΙ, 2 ΙΔΟΧ) = 10 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 5 Μήνες (Αύγουστος 2019-Δεκέμβης 2019) 

Ποσό δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ : 10X22X5= 1.100 LIT 

1.100LIT X 1,10€/LIT X 1,13=1.367,30 

3. Συγκεκριμένα για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑ: 25.6063 για το διάστημα 

(Αύγουστος 2019-Δεκέμβης 2019) υπολογίζονται : 

(1 ΜΟΝΙΜΟΙ, 3 ΙΔΑΧ, 4 ΙΔΟΧ) = 8 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 5 Μήνες (Αύγουστος 2019-Δεκέμβης 

2019) 

Ποσό δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ : 8X22X5= 880 LIT 

880LIT X 1,10€/LIT X 1,13=1.093,84 

4. Συγκεκριμένα για ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑ: 30.6063 για το διάστημα (Αύγουστος 2019-Δεκέμβης 

2019) υπολογίζονται : 

(4 ΜΟΝΙΜΟΙ, 2 ΙΔΑΧ, 1 ΙΔΟΧ, 7 ΙΔΟΧ/ΟΑΕΔ) = 14 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 5 Μήνες (Αύγουστος 

2019-Δεκέμβης 2019) 

Ποσό δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 14X22X5= 1.540 LIT 

1.540LIT X 1,10€/LIT X 1,13=1.914,22 

5. Συγκεκριμένα για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ: 70.6063 για το διάστημα (Αύγουστος 2019-Δεκέμβης 2019) 

υπολογίζονται : 

(20 ΙΔΟΧ) = 20 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 3 Μήνες (Αύγουστος 2019-Δεκέμβης 2019) 

Ποσό δαπάνης ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 20X22X3= 1.320 LIT 

1.320LIT X 1,10€/LIT X 1,13=1.640,76 

6. Συγκεκριμένα για ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ για το διάστημα 

(Σεπτέμβριος 2019-Δεκέμβης 2019) υπολογίζονται : 

(3 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) = 3 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 4 Μήνες (Σεπτέμβριος 2019-

Δεκέμβης 2019)  

Ποσό δαπάνης : 3X22X4= 264 LIT 

264LIT X 1,10€/LIT X 1,13=328,15 
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7. Συγκεκριμένα για ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ για το διάστημα 

(Σεπτέμβριος 2019-Δεκέμβης 2019) υπολογίζονται : 

(5 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) = 5 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 4 Μήνες (Σεπτέμβριος 2019-

Δεκέμβης 2019)  

Ποσό δαπάνης : 5X22X4= 440 LIT 

440LIT X 1,10€/LIT X 1,13=546,92 

 

ΕΤΟΣ 2020 

1. Συγκεκριμένα για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑ: 15.6063 για το 

διάστημα (Ιανουάριος 2020-Ιούλιος 2020) υπολογίζονται : 

(3 ΙΔΑΧ, 2 ΙΔΟΧ) = 5 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 7 Μήνες (Ιανουάριος 2020-Ιούλιος 2020) 

Ποσό δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  

5X22X7= 770 LIT 

770LIT X 1,10€/LIT X 1,13=957,11 

2. Συγκεκριμένα για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑ: 20.6063 για το διάστημα 

(Ιανουάριος 2020-Ιούλιος 2020) υπολογίζονται : 

(8 ΜΟΝΙΜΟΙ, 2 ΙΔΟΧ) = 10 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 7 Μήνες (Ιανουάριος 2020-Ιούλιος 2020) 

Ποσό δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 10X22X7= 1.540 LIT 

1.540LIT X 1,10€/LIT X 1,13=1.914,22 

3. Συγκεκριμένα για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑ: 25.6063 για το διάστημα 

(Ιανουάριος 2020-Ιούλιος 2020) υπολογίζονται : 

(1 ΜΟΝΙΜΟΙ, 3 ΙΔΑΧ, 4 ΙΔΟΧ) = 4 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 7 Μήνες (Ιανουάριος 2020-Ιούλιος 2020) 

ΚΑΙ 4 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 3 Μήνες (Ιανουάριος 2020-Μάρτιος 2020)   

Ποσό δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:  

4X22X7= 616 LIT 

4Χ22Χ3= 264 LIT 

LIT : 616+264=880 LIT 

880LIT X 1,10€/LIT X 1,13=1.093,84 

4. Συγκεκριμένα για ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑ: 30.6063 για το διάστημα (Ιανουάριος 2020-Ιούλιος 

2020) υπολογίζονται : 

(4 ΜΟΝΙΜΟΙ, 2 ΙΔΑΧ, 1 ΙΔΟΧ, 7 ΙΔΟΧ/ΟΑΕΔ) = 6 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 7 Μήνες (Ιανουάριος 

2020-Ιούλιος 2020) ΚΑΙ 8 άτομα χ 22 ημέρες χ 3 Μήνες (Ιανουάριος 2020-Μάρτιος 2020)   

Ποσό δαπάνης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ :  

6X22X7= 924 LIT 

8X22X3= 528 LIT 

LIT : 924+528=1.452 LIT 

1.452LIT X 1,10€/LIT X 1,13=1.804,84 

5. Συγκεκριμένα για ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ για το διάστημα 

(Ιανουάριος 2020-Ιούνιος 2020) υπολογίζονται : 

(3 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) = 3 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 6 Μήνες (Σεπτέμβριος 2019-

Δεκέμβης 2019)  

Ποσό δαπάνης : 3X22X6= 396 LIT 

396LIT X 1,10€/LIT X 1,13=492,23 

6. Συγκεκριμένα για ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ για το διάστημα 

(Ιανουάριος 2020-Ιούνιος 2020) υπολογίζονται : 
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(5 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) = 5 άτομα χ 22 ημέρες απασχόλησης χ 6 Μήνες (Σεπτέμβριος 2019-

Δεκέμβης 2019)  

Ποσό δαπάνης : 5X22X6= 660 LIT 

660LIT X 1,10€/LIT X 1,13=820,38 

 

Άρα ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 11.792 ΛΙΤΡΑ 

Οι τελικές ποσότητες του φρέσκου γάλακτος, που θα καταναλωθεί τελικά, θα καθοριστούν με βάση τις τότε 

ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων των φορέων, όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλη την προβλεπόμενη ποσότητα σε περίπτωση μείωσης 

του αριθμού των δικαιούχων, πχ σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, πρόωρης λύσης 

σύμβασης, κ.α. 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.657,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.  

Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 12.469,78 € θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του 

προϋπολογισμού του Δήμου των ετών 2018 & 2019 και θα βαρύνει τους κατωτέρω Κ.Α.Ε.  

Κ.Α. 15.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,  

Κ.Α. 20.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,  

Κ.Α. 25.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,  

Κ.Α. 30.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)»,  

Κ.Α. 70.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ». 

Ενώ η δαπάνη 2.187,68 € που αφορά στα ΝΠΔΔ θα καλυφθεί από τους προυπολογισμούς της Α΄θμιας και 

Β΄θμιας Σχολικής επιτροπής αντίστοιχα  

Β. ΤΡΟΦΙΜΑ 

Από το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης το ποσό 29.309,99 € θα βαρύνει τους  Κ.Α.Ε. του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 & 2020 όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:  

ΚΑ 15.6699.0004, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), 

Κ.Α. 15.6699.0005, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ),  

Κ.Α. 15.6699.0006, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ),  

Κ.Α. 15.6699.0007, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ),  

Κ.Α. 15.6699.0008, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ). 

ΟΜΑΔΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

2019 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

2020 

Β (Ι&ΙΙ) ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

16.040,92 5900,00 10.140,92 

Γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.746,92 1000,00 1746,92 

Δ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 2.259,34 800,00 1459,34 

Ε ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 2.148,04 750,00 1398,04 

ΣΤ ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

6.114,77 2100,00 4014,77 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.309,99 10.550,00 18.759,99 

 

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική, ο Δήμος δεν δεσμεύεται στην απορρόφηση του συνόλου των 
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ποσοτήτων της μελέτης, αλλά θα διαμορφωθεί ελεύθερα ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας χωρίς 

υπέρβαση των ποσοτήτων και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

Η  προμήθεια θα γένει από το ελεύθερο εμπόριο με συνοπτικό διαγωνισμό για τις ομάδες Β έως και ΣΤ της 

μελέτης θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης, καθώς το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής  Ενότητας Φθιώτιδος της 

Περιφέρειας Στ. Ελλάδας δεν εκδίδει Δελτίο Μέσων Τιμών  των αντίστοιχων προϊόντων οι τιμές των ειδών 

στους πίνακες είναι ενδεικτικές μέσες τιμές Μαϊου 2019 από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΟΜΑΔΑ Β(Ι) & Ε) και   μέσες τιμές Μαίου 2019 από την Περιφέρεια 

Αττικής (ΟΜΑΔΕΣ Β(Ι)-Γ-Δ-ΣΤ)     

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή 

και για περισσότερες ομάδες, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

κάθε ομάδας. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των 

αναφερομένων ειδών ανά ομάδα. 

       

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ   21/6/2019 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                    

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

     ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
               ΥΠΗΡΕΣΙΑ                         ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
                                       ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 

ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ          ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
        
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  5109/21-6-2019 

 
 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές 

των ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονομασία προϊόντος, μάρκα κ.λ.π.) Τα είδη παραδίδονται έτοιμα 

προς χρήση χωρίς απόβαρο. 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, ελληνικής προέλευσης και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί 

τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική 

αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα 

περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία. 

Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα 

αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. 

ΟΜΑΔΑ Α. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

ΔΗΜΟΣ: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-
ΕΛΑΤΕΙΑΣ  
ΚΑΙ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  
2019-2020» 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 43.967,45 € 
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Το γάλα πρέπει να είναι λευκό γάλα αγελάδας, φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο σύμφωνα με 

τις ισχύουσες προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α’ 224 και του 

Κώδικα Τροφίμων.  

Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του (1) λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία στη 

χρήση, βραχείας διάρκειας συντήρησης . 

Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία 

που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7° C για 

15 sec ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς 

συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύμανου αποτελέσματος.  

Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία 

υπεροξειδάσης. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που 

δεν θα υπερβαίνει τους 6° C . Να περιέχει λίπος 3,5% με ειδικό βάρος τους 20° C 1028g/l και το στερεό 

υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, 

διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας.  

Ενδέχεται να ζητηθεί και γάλα με λίπος 1,5%  

Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και κατά ISO 9001 

(σύστημα διασφάλισης ποιότητας).  

Η συσκευασία τους γάλακτος πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να απελευθερώνει 

ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να 

αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος.  

Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις “παστεριωμένο γάλα”, το σήμα καταλληλότητας του 

προϊόντος, καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας, συντήρησης. Η αναγραφόμενη στη συσκευασία 

ημερομηνία παραγωγής θα πρέπει να είναι ίδια με την ημέρα παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι 

συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ. 

Φρέσκο γάλα αγελάδος, πλήρες παστεριωμένο  και ομογενοποιημένο (Ν.4336/2015 ΆΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.Α.3) 

Λιπαρά: 3,5% 

Ολικά στερεά: 11,5-12,5%PH: 6,6 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 

Κολοβακτηρίδια: Θρεπτικά Συστατικά ανά 100gr/προϊόντος 

Ενέργεια: 63kcal 

Πρωτεΐνες: 3,2gr 

Υδατάνθρακες: 4,7gr 

Λιπαρά: 3,5g 

Ασβέστιο: 120mg 

Φώσφορος: 95mg 

Βιταμίνες: A, B1, B2, B6, B12, C, D, E 

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση διανομής γάλακτος  τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα στις πρώτες 

εργάσιμες ώρες κάθε ημέρας, ώστε να παραδίδεται έγκαιρα στους δικαιούχους σύμφωνα με τις εντολές της 

Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, στις έδρες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων ,  

και στις σχολικές μονάδες της Α΄θμιας και της Β΄θμιας Εκπαίδευσης,όπου υπάρχει προσωπικό που 

δικαιούται γάλα . 

Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του προϊόντος στα ψυγεία που θα προμηθεύσει 

την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των ψυγείων 
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αυτών. Η δαπάνη της συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής επίσης ρητά αποδέχεται 

ότι σε περίπτωση βλάβης θα οφείλει να αντικαθιστά το ψυγείο που έχει βλάβη με άλλο ψυγείο. 

ΟΜΑΔΑ Β. Ι ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΙΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και 

Κοινοτικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος.  

Ιδιαίτερα: 

1. ΑΛΑΤΙ: λευκό, κρυσταλιζέ, ιωδιούχο συσκευασμένο σε σακουλάκι όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος (1 ΚΙΛ.). 

2. ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Α΄ ποιότητας λευκό εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού στην 

οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 

3. ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ: αλεύρι που φουσκώνει μόνο του Α΄ ποιότητας λευκό εγχώριο σε χάρτινη 

συσκευασία 500 γρ. στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 

4. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: σκόνη για την παρασκευή κρέμας συσκευασμένη σε ειδικό αεροστεγή φάκελο 

150-160 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς 

η ημερομηνία λήξης. 

5. ΑΥΓΑ: Α΄ κατηγορίας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 

κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Στη συσκευασία θα 

αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 

6. ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ. Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες περιεκτικότητας 

60%. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι πακέτο και σκαφάκι των 250γρ. 

7. ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.  Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα, 

παστεριωμένο και ομογενοποιημένο.  

- Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή  αραίωσης.  Να 

αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι  εκατοστιαίες 

περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος.  Η συσκευασία πρέπει να πληροί 

τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από  τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές 

οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.  Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει 

προέλθει από ζώα ή  ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα.  

Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν  γίνει σύμφωνα 

με την οδηγία 02/46 ΕΕ. Να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή 

βλαβερή ουσία και να έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση, 

8. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ: κεσές 1000 γρ. 10% λιπαρά Α΄ κατηγορίας και να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και 

Κτηνιατρικές διατάξεις. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα 

απέχει τουλάχιστον 1 μήνα από την ημερομηνία παράδοσής της στο Δημοτικό παιδικό Σταθμό. Θα 

παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

9. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ:  

- Να παράγονται από αγνές ύλες  

- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 400-500 γρ. στις οποίες θα αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του προιόντος. 
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- Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

10. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ: εγχώριο συσκευασία ειδικής φιάλης 5λίτρων  οξύτητας  0-1% . 

11. ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ/ΑΧΝΗ. Η ζάχαρη καστανή (κρυσταλλική) να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία 

του ενός (1) κιλού, να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες και να είναι ελληνικής παραγωγής. 

Η ζάχαρη άχνη να διατίθεται σε συσκευασία  500 γρ. 

12. ΖΥΜΑΡΙΚΑ. Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. 

- Χώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα. 

- Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 500 γραμμαρίων. 

- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος και ο τόπος παρασκευής Τα ζυμαρικά να μην προορίζονται για επαγγελματική 

χρήση και να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση, να είναι απολύτως 

καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάραια  κ.λ.π. 

13. ΚΑΚΑΟ ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ: Θα διατίθενται σε συσκευασία 125 γρ.  

14. ΚΑΣΕΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ: παραδοσιακό Α΄ κατηγορίας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

15. ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ. Α΄ κατηγορίας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Να 

παράγεται δε σε χώρες της Ε.E 

16. ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ. Άμυλο αραβοσίτου να είναι σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία των 200 γρ. ,με 

ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

- Να πληροί τους όρους του Κώδικα τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες  Κοινοτικές και 

υγειονομικές διατάξεις.  

17. ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΤΡΟ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσής του στο Ν.Π. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % 

σιμιγδάλι. 

18. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ :με γεύσεις βερύκοκο & φράουλα σε βάζο γυάλινο 500 γρ., όπου θα αναγράφεται 

ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

19. ΜΕΛΙ: εγχώριας παραγωγής σε γυάλινο ή μεταλλικό βάζο 1 κιλού ειδικό για την φύλαξή του. 

20. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ, ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΤΛ. 

- -Αμμωνία σε συσκ 0,30 γρ.) 

- -Βανίλια φιαλίδιο (συσκ. 5 τμχ) 

- -Δάφνη (συσκ.50γρ.) 

- -Γαρύφαλλο σκόνη-ξύλο (συσκ.50γρ.) 

- -Κακάο(συσκ.1 κιλό) 

- -Κανέλλα τριμμένη & ξύλο(συσκ.50 γρ). 

- -Κύμινο (φακ.50γρ.) 

- -Μαγιά ξερή(συσκ.3 φακ.) 

- -Μοσχοκάρυδο σε (συσκ.50γρ.) 

- -Μουστάρδα απαλή (συσκ.500γρ.) 

- -Μπαχάρι (συσκ.50 γρ.) 

- -Πιπέρι μαύρο τριμμένο(συσκ.500 γρ.) 
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- -Ρίγανη τριμμένη (συσκ.500 γρ.) 

- -Σιμιγδάλι (συσκ.500γρ.χοντρό-ψιλό). 

- --σόδα μαγειρικής (συσκ.350 γρ.) 

- -Φρυγανιά τριμμένη (συσκ.360 γρ.) 

- -Φρυγανιά πακέτο σε (συσκ. των τεσσάρων τμχ.) 

- Όλα τα ανωτέρω να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 

του προϊόντος. Καθώς και η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

21. ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ: ειδική για την ζαχαροπλαστική σκόνη σε φακελάκι 16 γρ. στο οποίο θα 

αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 

22.  ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ : σε ειδική για την φύλαξή τους συσκευασία στην οποία θα αναγράφεται 

ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζονται και θα συσκευάζονται στην Ελλάδα. 

23. ΞΥΔΙ: κατάλληλα συσκευασμένο σε φιάλη πλαστική 400 ml όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσής του στο Δημοτικό παιδικό Σταθμό. 

24. ΟΣΠΡΙΑ: (φακές, φασόλια :άσπρα-χάντρες- μαυρομάτικα- γίγαντες, ρεβίθια,) -Να είναι Α΄ ποιότητας. 

-Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες. 

-Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης φετινής σοδιάς , ώριμα, 

φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση ,απαλλαγμένα 

από ξένα σώματα, αποστομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με 

ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 

i. Να  υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης. 

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

25. ΡΥΖΙ : τυποποιημένο σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς 

που θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης 

του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του στο Ν.Π. 

26. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ –ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟ-ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ): ειδικό 

κιτίο 500 γρ. στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζεται και θα 

συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

27. ΤΣΑΪ – ΧΑΜΟΜΗΛΙ : Να  είναι  σε συσκευασία των 10 τμχ, να πληροί τους όρους Τροφίμων –Ποτών 

και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις.  

28. ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ-ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ: παραδοσιακή Α΄ κατηγορίας (τα τρίμματα αποκλείονται) και να 

πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

29. ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ: συσκευασμένο σε ειδικό αεροστεγή φάκελο 500γρ. ο οποίος θα είναι 

τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία 

θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής της στο Δημοτικό παιδικό Σταθμό όπου θα 

φθάνει στην ορισμένη από τον παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα παρασκευάζεται και θα 

συσκευάζεται στην Ελλάδα. 
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30. ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ-ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ. Οι χυλοπίτες-ταλιατέλες, να περιέχουν σιμιγδάλι, αυγά και γάλα. Η 

συσκευασία να είναι των 500 γρ. Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε αυγά και 

γάλα. 

31. ΧΥΜΟΣ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 1000 ml. Στην ετικέτα του 

να αναγράφεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των 

συστατικών με την ένδειξη «περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Η ένδειξη αυτή πρέπει να 

εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία του προϊόντος. Να είναι χωρίς συντηρητικά. 

32. ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ. Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην 

παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Να είναι ελληνικής παρασκευής. Όσα είδη 

παντοπωλείου δεν περιγράφονται θα είναι σύμφωνα με τη σύντομη περιγραφή στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό-τιμολόγιο. 

33. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΙΔΗ ΟΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

-Αλουμινόχαρτο-μεμβράνη-χαρτί ψησίματος : να είναι σε συσκευασία 20μ. ή 15 μ. ή αντίστοιχη  

και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και 

κοινοτικές διατάξεις. 

-Ξύλα καλαμάκια-οδοντογλυφίδες: Συσκευασίας 100 τμχ με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη κρεοπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και 

Κτηνιατρικές διατάξεις. Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η 

αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών και αλλοιωμένων ειδών. Το κρέας να είναι από ζώο νεαρής ηλικίας, 

το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι άσπρο για το 

χοιρινό, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται 

για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. Πολύ μεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος 

όπου θα επιδεικνύεται η ταυτότητα του ζώου (χώρος προέλευσης, χώρος σφαγής ). Τα πουλερικά θα είναι 

νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας. Πρέπει δε να είναι σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του 

κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 

1. ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ/ΧΟΙΡΙΝΟΥ (8-12 μηνών) ΧΚ ΜΠΟΥΤΙ: από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να 

βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι, άσπρο για το χοιρινό, χωρίς 

οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και 

όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 

2. ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ /ΧΟΙΡΙΝΟΥ (8-12 μηνών) ΧΚ: από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να 

βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι, άσπρο για το χοιρινό χωρίς 

οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και 

όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 

3. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ : τύπου 65% Α. Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας. 

 

ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ : Τα προϊόντα να παράγονται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 

πιστοποιητικό ISO22000(να κατατεθεί). 

1.ΨΑΡΙΑ 
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-Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας ,καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα 

από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου, απαλλαγμένα από από  κεφάλια, μεγάλα λέπια, 

πτερύγια ,εντόσθια και αυγά. 

-Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό 

λειτουργίας. Τα  παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω στα 

πακέτα πρέπει να αναγράφεται στην ελληνική η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς και η ημερομηνία 

λήξης του προϊόντος. 

-Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 

-Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. 

-Η παράδοση από τον προμηθευτή του προϊόντος θα γίνεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα 

σφραγισμένη σε κατάσταση κατάψυξης στους -18ο c. 

-Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα-ψυγεία σε θερμοκρασία -18ο C, καθαρά, 

απολυμασμένα , με καταγραφικά θερμόμετρα. 

2. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 

Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να αποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 

-Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

-Να είναι σε κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 

-Ν α είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα ,απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα 

φύλλα. 

-Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. 

-Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι καθαρές ,κατάλληλες για τρόφιμα απαλλαγμένες από ξένες 

ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του 

προμηθευτή. 

-Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να 

μην είναι μεταλλαγμένα. 

-Να είναι πρόσφατης παραγωγής και ψύξης από εταιρεία παραγωγής  με αναγραφόμενες προδιαγραφές και 

ημερομηνία λήξης. 

 

ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα είδη Αρτοποιίας πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε 

τμήματος.  

Ιδιαίτερα: 

1. ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ: φρέσκο καθαρού βάρους 750 gr. Ο άρτος πρέπει να είναι λευκός, 

παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. 

Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 
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2. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ : θα είναι παρασκευασμένα με υλικά αρίστης ποιότητας και θα παραδίνονται στην 

Υπηρεσία φρέσκα, δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές. 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

-Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 

-Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοηπτικών χαρακτήρων 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

-Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 

-Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα 

φύλλα. 

-Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής . 

-Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για τρόφιμα, απαλλαγμένες 

από ξένες ύλες ,ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση με 

ευθύνη του προμηθευτή. 

-Τα λαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να 

μην είναι μεταλλαγμένα. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ   21/6/2019 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                    

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
         ΥΠΗΡΕΣΙΑ                         ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
                                       ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 

ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ          ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
        
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  5109/21-6-2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την ομάδα Α ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για 

το σύνολο της προμήθειας. 

Για τις ομάδες Β(Ι&ΙΙ)-Γ-Δ-Ε-ΣΤ  της μελέτης ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο 

κατακύρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, καθώς το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της 

Περιφερειακής  Ενότητας Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας δεν εκδίδει Δελτίο Μέσων Τιμών  των 

αντίστοιχων προϊόντων οι τιμές των ειδών στους πίνακες είναι ενδεικτικές μέσες τιμές Μαϊου 2019 από το 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΟΜΑΔΑ Β(Ι) & Ε) και   μέσες 

τιμές Μαϊου 2019 από την Περιφέρεια Αττικής (ΟΜΑΔΕΣ Β (ΙΙ) Γ-Δ-ΣΤ), για την εκτέλεση της προμήθειας 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»  Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-

ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ   

ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (CPV 15511000-3) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ lt 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ* 
ΛΙΤΡΟΥ 
(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ 
(χωρίς  

Φ.Π.Α.) 

1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΤΡΑ 10.032 1,10 11.035,20 

2 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 

660 1,10 726,00 

3 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 

1100 1,10 1210,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

13% 
 

11792  12.971,20 € 

 Φ.Π.Α. 13%    1.686,26 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%    14.657,46 € 

ΔΗΜΟΣ: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-
ΕΛΑΤΕΙΑΣ  
ΚΑΙ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  
2019-2020» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 43.967,45 € 
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Αφορά την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης), και αντίστοιχα  ΝΠΔΔ , της Α΄θμιας και της Δ΄θμιας σχολικής 
επιτροπής. 

Οι παραγγελίες για τις υπηρεσίες του Δήμου θα δίδονται στο τέλος της εβδομάδας και θα εκτελούνται 

αυστηρά ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση διανομής του 

γάλακτος η οποία θα γίνεται τμηματικά (2-3 φορές  την εβδομάδα) σύμφωνα με τις ανάγκες  της κάθε  

Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, στις έδρες όλων των Δημοτικών 

Ενοτήτων, Δημοτικά Καταστήματα, και αντίστοιχα στα σχολικά κτίρια για τις ανάγκες κάλυψης των 

αναγκών των ΝΠΔΔ , της Α΄θμιας και της Δ΄θμιας σχολικής επιτροπής όπου υπάρχει προσωπικό που 

δικαιούται γάλα. 

*Μέση τιμή γάλακτος 1 Λίτρου από το Παρατηρητήριο τιμών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

 Τα είδη θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση, με έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα 
υποδειχθούν από το Δήμο. 

 Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την ημ/νία κατάθεσής τους. 

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β (Ι & ΙΙ) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ (CPV 15800000-6) 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15110000-2) 
 
 
ΟΜΑΔΑ Δ  ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (CPV 15221000-3, 15331100-8) 
 
 
ΟΜΑΔΑ Ε ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (CPV 15811000-6) 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15300000-1)  
 
 

ΟΜΑΔΑ Β(Ι) :   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
Α ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΕΝΔ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 
(άνευ 
ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 
(άνευ ΦΠΑ) 

1.  
ΑΛΕΥΡΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ  

(1 ΚΙΛΟ) ΤΜΧ 72 1,40 100,80 

2.  ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 ΓΡ. ΤΜΧ 72 0,85 61,20 

3.  
ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

(1 ΛΙΤΡΟ) ΤΜΧ 360 1,60 576,00 

4.  ΓΙΑΟΥΡΤΙ (1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 100 3,70 370,00 

5.  ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΟ 110 9,71 1068,10 

6.  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛΟ 55 10,25 563,75 

7.  ΚΑΣΕΡΙ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΟ 90 7,60 684,00 

8.  ΤΥΡΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 30 10,55 316,50 
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ΕΝΤΑΜ+ΓΚΟΥΝΤΑ 

9.  ΦΕΤΑ ΜΕ ΓΑΡΟ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 70 9,71 679,70 

10.  

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 35% 
λιπαρά (500 ML) ή 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 35% 
λιπαρά (2Χ250 ML) ΤΜΧ 45 3,68 165,60 

11.  ΑΥΓΑ ΤΜΧ 510 0,14 71,40 

12.  ΜΕΛΙ(1 ΚΙΛΟ) ΤΜΧ 45 9,30 418,50 

13.  ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (500ΓΡ) ΤΜΧ 105 0,85 89,25 

14.  
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΧΟΝΤΡΑ 

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ ΤΜΧ 12 0,97 11,64 

15.  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ ΤΜΧ 90 0,82 73,80 

16.  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙΔΕΣ ΤΜΧ 40 0,82 32,80 

17.  ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΤΜΧ 150 0,73 109,50 

18.  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ ΤΜΧ 60 0,72 43,20 

19.  
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ 

Ν.6 ΤΜΧ 150 0,75 112,50 

20.  
ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ   

(500 ΓΡ.) ΤΜΧ 70 1,22 85,40 

21.  ΡΥΖΙ ΣΟΥΠΕ  (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 150 0,89 133,50 

22.  
ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ  

(500 ΓΡ.) ΤΜΧ 150 1,03 154,50 

23.  
ΡΕΒΙΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ 

(500 ΓΡ.) ΤΜΧ 100 1,60 160,00 

24.  ΤΡΑΧΑΝΑΣ (500 ΓΡ.) ΚΙΛΟ 9 2,10 18,90 

25.  ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 45 2,12 95,40 

26.  ΦΑΚΕΣ (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 108 1,36 146,88 

27.  
ΦΑΣΟΛΙΑ ΑΣΠΡΑ  

(500 ΓΡ.) ΤΜΧ 84 1,59 133,56 

28.  
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

 (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 45 2,69 121,05 

29.  
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ 

(500 ΓΡ.) ΤΜΧ 18 1,61 28,98 

30.  
ΦΑΣΟΛΙΑ  ΧΑΝΤΡΕΣ 

 (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 33 1,60 52,80 

31.  
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ  

(500 ΓΡ) ΤΜΧ 15 0,82 12,30 

32.  ΓΡΑΒΙΕΡΑ  ΚΙΛΟ 60 13,00 780,00 

33.  ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΤΜΧ 120 2,30 276,00 

34.  
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΑΚΕΤΟ 

(250 ΓΡ) ΤΜΧ 105 0,91 95,55 

35.  
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΚΑΦΑΚΙ 

(250 ΓΡ) ΤΜΧ 105 1,15 120,75 

36.  
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 

ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΟ 90 10,90 981,00 

37.  
ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ (500 

ΓΡ.) ΤΜΧ 180 1,66 298,80 

38.  ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 21 0,75 15,75 

39.  ΚΑΚΑΟ (125 ΓΡ.) ΤΜΧ 36 1,35 48,60 

40.  ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (200 ΓΡ.) ΤΜΧ 9 0,90 8,10 

41.  ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ ΤΜΧ 45 1,33 59,85 
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(130 ΓΡ.) 

42.  ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΙΛΟ 15 15,00 225,00 

43.  ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΤΜΧ 30 0,93 27,90 

44.  
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 

500 ΓΡ. ΤΜΧ 21 3,15 66,15 

45.  
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΒΕΡΙΚΟΚΟ 

500 ΓΡ. ΤΜΧ 15 3,14 47,10 

46.  ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 500 ML  ΤΜΧ 27 2,62 70,74 

47.  ΤΣΟΥΡΕΚΙ (430 ΓΡ.) ΤΜΧ 6 2,80 16,80 

48.  
ΤΟΝΟ ΝΕΡΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 

(2Χ160 ΓΡ.) ΤΜΧ 12 6,20 74,40 

49.  
ΤΣΑΙ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 10 

ΤΜΧ) ΤΜΧ 30 1,52 45,60 

50.  
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 

(360 ΓΡ.) ΤΜΧ 45 1,37 61,65 

51.  
ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 

ΛΙΤΡΟ ΤΜΧ 30 1,60 48,00 

52.  
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΜΧ ΤΜΧ 15 1,31 19,65 

53.  
ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 

(ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΤΜΧ 75 1,80 135,00 

54.  
ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 

(600 ΓΡ.) ΤΜΧ 6 3,27 19,62 

55.  ΜΠΑΧΑΡΙ (50 ΓΡ.) ΤΜΧ 12 1,80 21,60 

56.  ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΤΜΧ 12 0,29 3,48 

57.  ΔΑΦΝΗ (50 ΓΡ.) ΤΜΧ 9 0,90 8,10 

58.  ΚΥΜΙΝΟ (50 ΓΡ.) ΤΜΧ 12 1,60 19,20 

59.  ΜΑΓΙΑ (3 ΤΜΧ) ΤΜΧ 18 0,53 9,54 

60.  ΑΛΑΤΙ (1 ΚΙΛΟ) ΤΜΧ 30 1,33 39,90 

61.  ΜΗΛΟΞΥΔΟ 400 ML ΤΜΧ 12 0,51 6,12 

62.  ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ (50 ΓΡ.) ΤΜΧ 12 1,52 18,24 

63.  ΞΥΔΙ 400 ml ΤΜΧ 12 0,86 10,32 

64.  
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΣΚΟΝΗ (50 

ΓΡ.) ΤΜΧ 9 0,80 7,20 

65.  
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΞΥΛΟ (50 

ΓΡ.) ΤΜΧ 3 1,53 4,59 

66.  ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ (50 ΓΡ.) ΤΜΧ 30 1,64 49,20 

67.  ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ (50 ΓΡ.) ΤΜΧ 12 0,80 9,60 

68.  ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 12 2,05 24,60 

69.  ΡΙΓΑΝΗ (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 9 6,19 55,71 

70.  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΕΩΣ (ΣΥΣΚ. 400-

500ΓΡ.) ΤΜΧ 66 3,00 198,00 

71.  ΧΑΛΒΑΣ ΚΙΛΟ 6 10,50 63,00 

72.  ΤΑΧΙΝΙ ΚΙΛΟ 7 12,00 84,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 13% (1)    10.865,92 

 Φ.Π.Α. 13% (2)    1.412,57 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 13% (3)    12.278,49 

73.  ΖΕΛΕ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΤΜΧ 24 1,53 36,72 
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74.  ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 3 2,65 7,95 

75.  
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟ  

(500 ΓΡ.) ΤΜΧ 255 0,66 168,30 

76.  
ΧΥΜΟ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΛΑΦΡΑ 

ΣΥΜΠ. (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 396 0,58 229,68 

77.  
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 

(ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΜΧ 18 2,31 41,58 

78.  ΑΜΜΩΝΙΑ (30 ΓΡ.) ΤΜΧ 18 0,27 3,24 

79.  ΒΑΝΙΛΙΕΣ  (5 ΤΜΧ.) ΤΜΧ 45 0,62 27,90 

80.  ΣΟΔΑ (350 ΓΡ.) ΤΜΧ 12 1,80 31,80 

81.  
ΞΥΛΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ  

100 ΤΜΧ. ΤΜΧ 9 1,55 13,95 

82.  ΜΕΜΒΡΑΝΗ 20Μ. ΤΜΧ 9 0,96 8,64 

83.  
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15Μ. ΤΜΧ 12 4,28 51,36 

84.  ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ ΤΜΧ 12 0,82 9,84 

85.  
ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 

 (500 ΓΡ.) ΤΜΧ 66 3,31 2046,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 24% (4)    2.676,96 

 Φ.Π.Α. 24% (5)    642,47 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% (6)    3.319,43 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. (1)&(4)    13.542,88 

 Φ.Π.Α. (2)&(5)    2.055,04 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. (3)&(6)    15.597,92 
 

 
 Β (ΙΙ).ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΕΝΔ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

(με ΦΠΑ) 
ΑΞΙΑ 

(με ΦΠΑ) 

1 

 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΝΗΣΙΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΛΙΤΡΑ 100 4,43 443,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%    443,00 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ :   ΕΙΔΗ  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΕΝΔ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ 
ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ  Χ/Κ 

(8-12 μηνών) ΚΙΛΑ 30,00 7,99 239,70 

2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΙΛΑ 99,00 9,49 939,51 
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3 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ 39,00 3,99 155,61 

4 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ 
ΝΕΑΡΟΥ Χ/Κ 

(8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ 111,00 4,30 477,30 

5 ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΜΑΣ ΚΙΛΑ 75,00 4,49 336,75 

6 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 

65%Α ΚΙΛΑ 195,00 2,29 446,55 

7 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΙΛΑ 15,00 6,50 97,50 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%    2.746,92 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΕΝΔ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
(1 ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΑ 96 1,56 149,76 

2 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΚΙΛΑ 63 6,99 482,31 

3 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (1 ΚΙΛΟ) ΤΜΧ 3 1,93 5,79 

4 ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1 
ΚΙΛΟ 

ΤΜΧ 15 1,58 23,70 

5 ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΚΙΛΑ 27 9,75 263,25 

6 ΦΑΣΟΛΙΑ  ΚΟΚΚΙΝΑ  
(1 ΚΙΛΟ) 

ΤΜΧ 45 1,65 74,25 

7 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 
ΠΛΑΤΙΑ 

ΤΜΧ 75 1,69 126,75 

8 ΧΤΑΠΟΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛΑ 7,5 14,49 108,67 

9 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 

ΚΙΛΟ 114 
8,99 

1024,86 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%    2.259,34 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ  Ε : ΕΙΔΗ  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΕΝΔ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 

(άνευ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 
(άνευ 
ΦΠΑ) 

1 

 
ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΣ 

ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΙΛΑ 1030 1,50 1545,00 

2 
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΧ 540 0,60 324,00 

3 ΖΥΜΑΡΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ ΚΙΛΑ 24 1,33 31,92 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

13%    1.900,92 

 Φ.Π.Α. 13%    247,12 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%    2.148,04 
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ΟΜΑΔΑ  ΣΤ:  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΕΝΔ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 
ΑΞΙΑ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ  TMX 180 0,85 153,00 

2 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ KIΛΟ 18 1,00 18,00 

3 
ΑΝΗΘΟΣ ΔΕΜΑ 

100 ΓΡ. ΤΜΧ 105 0,49 51,45 

4 ΑΧΛΑΔΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΑ 420 1,49 625,80 

5 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 45 1,99 89,55 

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 150 1,00 150,00 

7 ΚΑΡΠΟΥΖΙ       ΤΜΧ 21 0,79 16,59 

8 ΚΑΣΤΑΝΑ ΚΙΛΑ 3 2,70 8,10 

9 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 36 2,49 89,64 

10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 99 0,99 98,01 

11 
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ 

ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 18 1,25 22,50 

12 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ  ΚΙΛΑ 210 0,92 193,20 

13 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΑ 30 0,89 26,70 

14 ΛΕΜΟΝΙΑ      ΚΙΛΑ 120 1,09 130,80 

15 
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 100 

ΓΡ. ΤΜΧ 105 0,40 42,00 

16 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 45 1,49 67,05 

17 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΜΧ 300 0,39 117,00 

18 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 39 1,49 58,11 

19 ΜΗΛΑ ΚΙΛΑ 600 1,20 720,00 

20 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 600 1,30 780,00 

21 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 45 1,69 76,05 

22 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 72 2,21 159,12 

23 
ΤΟΜΑΤΕΣ Α’ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΑ 240 1,09 261,60 

24 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛΑ 105 0,99 103,95 

25 ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΑ 830 0,88 730,40 

26 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 160 1,64 262,40 

27 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΑ 39 1,39 54,21 

28 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ  ΚΙΛΑ 15 1,49 22,35 

29 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
(ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ) ΚΙΛΑ 210 0,59 123,90 

30 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΑ 30 1,75 52,50 

31 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 72 2,21 159,12 

32 ΡΟΔΙΑ  ΚΙΛΑ 16 2,50 40,00 

33 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 18 1,19 21,42 
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34 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 30 0,30 9,00 

35 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 90 1,14 102,60 

36 ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΙΛΑ 75 2,65 198,75 

37 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΠΛΑΤΙΑ ΚΙΛΑ 66 2,49 164,34 

38 ΦΡΑΟΥΛΕΣ (ΚΙΛΟ) ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 54 2,14 115,56 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.ΠΑ. 13%    6.114,77 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ  :Β(Ι)  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (1) & (4)  13.542,88 

Φ.Π.Α. 13% (2) 1.412,57 

Φ.Π.Α. 24% (5) 642,47 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (3) & (6)  15.597,92 

Β (ΙΙ).ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 392,03 

Φ.Π.Α. 13%  50,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 443,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ Β(Ι&ΙΙ) 16.040,92 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ :  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 13%  2.430,90 

Φ.Π.Α. 13% 316,02 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%  2.746,92 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ  Δ : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 13%  1999,42 

Φ.Π.Α. 13% 259,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%  2.259,34 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 13%  1.900,92 

Φ.Π.Α. 13% 247,12 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%  2.148,04 

 
 

 ΟΜΑΔΑ  ΣΤ : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 13%  5.411,30 

Φ.Π.Α. 13% 703,47 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%  6.114,77 
 

 

Για τις ομάδες Β(Ι&ΙΙ)-Γ-Δ-Ε-ΣΤ  της μελέτης ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο 

κατακύρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, καθώς το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της 

Περιφερειακής  Ενότητας Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας δεν εκδίδει Δελτίο Μέσων Τιμών  των 

αντίστοιχων προϊόντων οι τιμές των ειδών στους πίνακες είναι ενδεικτικές μέσες τιμές Μαϊου 2019 από το 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΟΜΑΔΑ Β(Ι) & Ε) και   μέσες 

τιμές Μαϊου 2019 από την Περιφέρεια Αττικής (ΟΜΑΔΕΣ Β (ΙΙ) Γ-Δ-ΣΤ), για την εκτέλεση της προμήθειας 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»  Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-

ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ   

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ   21/6/2019 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                    

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
         ΥΠΗΡΕΣΙΑ                         ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
                                       ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 

ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ          ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    
 
  
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ   21/6/2019 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                    

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
         ΥΠΗΡΕΣΙΑ                         ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
                                       ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 

ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ          ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    
 
  
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ   21/6/2019 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                    

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
         ΥΠΗΡΕΣΙΑ                         ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
                                       ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 

ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ          ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
        
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  5109/21-6-2019 

 
 

 
 
 

 

                 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος και τροφίμων, 

που απαιτούνται για τις ανάγκες του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και των νομικών προσώπων  

αυτού για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην παρούσα μελέτη για ένα έτος  με δικαίωμα να παραταθεί και με τη 

σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  για τρεις (3) 

το πολύ μήνες .  

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

1. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/09-03-1999),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

2. Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.   

3. Του Ν. 3463/2006 (Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209). 
4. Την ΚΥΑ 2/53361/0022/06/02.10.2006 (ΦΕΚ 1503 τ.Β΄/11-6-2006). 
5. Την ΚΥΑ ΤΤ 36586/10.07.2007 (ΦΕΚ 1323 τ. Β΄/30-7-2007). 
6. Την ΚΥΑ οικ. 31119/19.01.2008 (ΦΕΚ 990 τ. Β΄/28-5-2008). 
7. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ΔΗΜΟΣ: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-
ΕΛΑΤΕΙΑΣ  
ΚΑΙ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  
2019-2020» 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 43.967,45  € 
 
 
 





 

51 
 

8. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

9. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.   

10. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 
4046/2012, του  ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).   

14. Του Ν. 4605/2019 άρθρο 43. 
15. Το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4483/17  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017). 
16. Το υπ΄αρ. 4632/16-02-18 (ΩΛΈΝ465ΧΘ7-5ΓΒ) έγγρ. Του ΥΠ.ΈΣ. Δ/νση Προσωπ. Τοπ. Αυτ/ης, τμ. 

Προσωπ.Ιδ.Δικ. 

Άρθρο 3ο - Συμβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας: 

1. Η Διακήρυξη  
2. Η Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές 
3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
4. Η Συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Ο προϋπολογισμός του αναδόχου (υπόδειγμα) 

Άρθρο 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική 

Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).   

Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος –ανάδειξη αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη 

των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα 

στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 103. 

Άρθρο 6ο - Συμφωνητικό 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  προσκαλεί τον ανάδοχο (ή 

τους αναδόχους) να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών  από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης  προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-97-μέσα-ατομικής-προστασίας-και-μ/
http://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-οικ-3945617-11-2017/
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έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως συμφερότερη προσφορά 

από οικονομική άποψη. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (άρθρο 105 του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o/οι προμηθευτής/ές στον οποίο έγινε η κατακύρωση 

υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει 

ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

(άρθρο 72 του Ν.4412/16), ο χρόνος εγγύησης πρέπει να είναι τρεις μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης  

για την  κάθε ομάδα 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 

όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της προµήθειας, 

την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 

συµβαλλοµένων.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8° -  Χρόνος εγγύησης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή 

από την αρμόδια επιτροπή. 

Ο χρόνος εγγύησης πρέπει να είναι τρεις μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης. 

 

Άρθρο 9ο - Παράδοση  -  Παραλαβή  γάλακτος  και τροφίμων 

Η παράδοση των ποσοτήτων των αγαθών θα γίνεται περιοδικά, κατόπιν εντολής της αναθέτουσας αρχής 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Κατά την παράδοση των τροφίμων ο 

προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει το πρωτότυπο δελτίο αποστολής κατά ομάδα τροφίμων. Το αντίστοιχο 

τιμολόγιο κατά ομάδα τροφίμων  θα προσκομίζεται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της παράδοσης. Ο 

προμηθευτής έχει υποχρέωση να χαρακτηρίζει με ακρίβεια στο δελτίο αποστολής και στο τιμολόγιο την 

ποσότητα και τον τύπο των ειδών που παραδίδει. 

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της 

προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους 

στην στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Η 

μεταφορά των ειδών στους τόπους παράδοσης θα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μέσα του 

προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. 

Ο Δήμος και τα ΝΠΔΔ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην 

παρούσα. Εφόσον κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής υποχρεούται 

να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου ή του ΝΠΔΔ.  
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Ο Δήμος και τα ΝΠΔΔ διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες 

της, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν (κατά τμήμα μελέτης 

/φορέα /ομάδα) να μην υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης.  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί με απόφαση 

αρμόδιου οργάνου και θα πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων αγαθών 

(άρθρα 208 και 221 του Ν. 4412/2016). 

Εάν κατά την παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ως προς την ποιότητα  ή τις 

ημερομηνίες παραγωγής και λήξης τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα μέρος ή 

ολόκληρη την παραγγελία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

παραδοθέντων ειδών από την Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε από την Υπηρεσία και εκτελεί την 

προµήθεια. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του προµηθευτή είναι:  

α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.  

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.  

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.  

Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο λογιστικό και  

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος.  

Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και 

εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµόσιο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή. Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

Άρθρο 11ο - Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου και κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α. στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύµβαση, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση) 

β. σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 

όταν:  

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  
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β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, (ήτοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 

συµβάσεων προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  

5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.  

ΑΡΘΡΟ 13ο - Αυξομείωση ποσοτήτων προμήθειας 

Η ποσότητα της προμήθειας  που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική, ο Δήμος 

δεν δεσμεύεται στην απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων της μελέτης, αλλά θα διαμορφωθεί 

ελεύθερα ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας χωρίς υπέρβαση των ποσοτήτων και της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ   21/6/2019 
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ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                    

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  
         ΥΠΗΡΕΣΙΑ                         ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
                                       ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 

ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ          ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        

         

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ :5109/21-6-2019 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αφορά την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος ενός (1) λίτρου, σε ημερήσια βάση, του 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και Ν.Π.Δ.Δ. και του προσωπικού με 

σύμβαση έργου των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .                                  

           ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ lt 

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡΟΥ 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ 
(χωρίς  
Φ.Π.Α.) 

1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΤΡΑ 10.032   

2 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 

660   

3 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 

1100   

   11792   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

13% 
 

   

 Φ.Π.Α. 13%     

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

13% 

 

   

 

 

 

Κάτω Τιθορέα …………………………/2019 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        

         

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ :5109/21-6-2019 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Την προμήθεια ειδών τροφίμων σίτισης (παντοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωροπωλείο, αρτοποιείο, 

κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά, διάφορα τρόφιμα) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του 

Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. ΒΙ.ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Β Ι   

 ΒΙΙ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Β ΙΙ   

2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Γ   

3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Δ   

4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Ε   

5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤ   

     

 

 

 

 

Κάτω Τιθορέα …………………………/2019 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

- Ονομασία: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ :6030 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κώδικας: Κηφισσού 30, Κάτω Τιθορέα, Τ.Κ.:35015 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη, Καραχάλιου Ελένη 

- Τηλέφωνο: 22343 50324/50312 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@dimos-amfiklias-elatias.gr & e.trifylli@dimos-amfiklias-

elatias.gr/   e.karaxaliou@dimos-amfiklias-elatias.gr 

                        

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dimos-amfiklias-elatias.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΠΔΔ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2019-2020»   

  

CPV : ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ (CPV 15511000-3) 

ΟΜΑΔΑ Β (Ι & ΙΙ) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ (CPV 15800000-6) 

ΟΜΑΔΑ Γ  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15110000-2) 

ΟΜΑΔΑ Δ  ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (CPV 15221000-3) 15331100-8 

mailto:info@dimos-amfiklias-elatias.gr
mailto:e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr/
mailto:e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr/
mailto:e.karaxaliou@dimos-amfiklias-elatias.gr
http://www.dimos-amfiklias-elatias.gr/




 

58 
 

ΟΜΑΔΑ Ε ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (CPV 15811000-6) 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15300000-1)   

LAU EL 644270201 

LAU EL 644270202 

LAU EL 644270203 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6030 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Α-Β(Ι& ΙΙ)-Γ-Δ-Ε-ΣΤ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: - 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:   

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…… 

…… 

………… 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους4; 

[  ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) …… 

 

 

 

β) …… 

 

 

γ) …… 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

…… 

…… 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα …… 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ….. 

Τηλέφωνο: …… 

Ηλ. ταχυδρομείο: …… 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

 

                                                           
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

5  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
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Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[   ]Ναι [   ]Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

… 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες5 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση5· 

2. δωροδοκία5,5· 

3. απάτη5· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες5· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας5· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων5. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
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Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου5 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[   ] Ναι [    ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]5 

Εάν ναι, αναφέρετε5: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία: ……………………..,  

σημείο-(-α): [     ],  

λόγος(-οι):[     ] 

 

β) ……..………. 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού ……… 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [    ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]5 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)5; 

[   ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν5: 

 

 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 
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1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης5, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[   ] Ναι [   ] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;5 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[…………………….…]· 

 

β)[…………………..…] 

 

 

γ.1) [  ] Ναι [  ] Όχι  

-[  ] Ναι [  ] Όχι  

 

-[………….…………]· 

 

-[………………….…]· 

 

 

γ.2)[…………………]· 

δ) [ ] Ναι [  ] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[…………………….…]· 

 

β)[…………….……….…] 

 

 

γ.1) [  ] Ναι [  ] Όχι  

-[  ] Ναι [  ] Όχι  

 

-[………………….……]· 

 

-[…………………….…]· 

 

 

γ.2)[………………….……]· 

δ) [  ] Ναι [  ] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 5 

[……][……][……] 

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [  ] Ναι [  ] Όχι 
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αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου5; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις5 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις5  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα5; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων5, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης5; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια5 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

- - 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 

ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής5
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

… 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

  

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται5, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν5. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
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σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

5 

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

5 

 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  
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 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

5 

 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

5 

 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 

 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5 

  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

5 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

5 

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

5 

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

5 

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 
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5 

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

5 

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

5 

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

5 

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

5 

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

5 

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

5 

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

5 

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

5 

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

5 

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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5 

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

5 

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

5 

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

5 

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

5 

 Άρθρο 73 παρ. 5. 

5 

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

5 

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

5 

 Πρβλ άρθρο 48. 

5 

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

5 

 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

5 
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 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

5 

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

5 

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση 




