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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Γενικό Οοςοκομείο Στολεμαΐδασ «Ξποδοςάκειο» 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Ξθτρϊου (Α.Φ.Ξ.) 996922150 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ Θζςθ Μουρί 

Σόλθ Στολεμαΐδα  

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 50200 

Χϊρα Ελλάδα 

Μωδικόσ ΟUTS EL53 Δυτικι Ξακεδονία (EL33 Εορδαία) 

Φθλζφωνο- πλθροφορίεσ 2463351309 

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο (e-mail) prometh@mpodosakeio.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mpodosakeio.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γενικό Οοςοκομείο Στολεμαΐδασ «Ξποδοςάκειο» (Ο.Σ.Δ.Δ.) και ανικει ςτο Χπουργείο 

Χγείασ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Χγείασ. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό Ο. 4412/2016 και ο Ο.4782/2021.  

  

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 

μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ. 

β) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΥΘΔΘΥ, το οποίο είναι 

προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Σφλθ www.promitheus.gov.gr.  

γ) Ρι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): 

www.promitheus.gov.gr. 

δ) Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

 

 

 

 

http://www.fireservice.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: 

α) το Γενικό Οοςοκομείο Στολεμαΐδασ «Ξποδοςάκειο» με τθν υπϋαρικμ. πρωτ. 10039 (ΑΔΑ 60N646907Τ-Β0Θ & 
ΑΔΑΞ 21REQ009594391) με α/α: 398 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ του Οοςοκομείου Στολεμαΐδασ  και 
β) Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Μ.Α.Ε.: 1511 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2022  του ανωτζρου Φορζα . 
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι  θ προμικεια διαφόρων προϊόντων διατροφισ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ο. 
ΣΦΡΝΕΞΑΙΔΑΥ «ΞΣΡΔΡΥΑΜΕΙΡ».    

Μριτιριο κατακφρωςθσ είναι:  

 Φο μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ %, ςτθ μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ: για τα οπωρολαχανικά κατά 
τθν θμζρα παράδοςθσ τουσ και ςτισ αποφλοιωμζνεσ πατάτεσ. 

 Θ χαμθλότερθ τιμι: για τα είδθ αρτοποιίασ, τα είδθ ιχκυοπωλείου, ηαχαροπλαςτείου κρεοπωλείου, 
κατεψυγμζνων πουλερικϊν, γαλακτοκομίασ, τυροκομίασ – αλλαντικϊν, κατεψυγμζνων λαχανικϊν, 
παντοπωλείου, ελαιοειδϊν, για τα αυγά και τισ αποφλοιωμζνεσ πατάτεσ. 

ΤΜΘΜΑ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΡΑ 13% ι 

24% 

Α1  ΕΙΔΘ ΑΤΦΡΣΡΙΙΑΥ 26.622,80 € 

Α2  ΕΙΔΘ ΜΤΕΡΣΩΝΕΙΡΧ ΟΩΣΑ ΕΙΔΘ 19.509,45 € 

Α3  ΕΙΔΘ ΙΧΘΧΡΣΩΝΕΙΡΧ ΟΩΣΑ/ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ ΕΙΔΘ 6.599,20 € 

Α4  ΣΡΧΝΕΤΙΜΑ ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ ΕΙΔΘ 2.541,37   

Α5  ΕΙΔΘ ΓΑΝΑΜΦΡΜΡΞΙΑΥ (ΓΑΝΑ, ΓΙΑΡΧΤΦΙ) 24.504,05 € 

Α6 
 ΕΙΔΘ ΦΧΤΡΜΡΞΙΑΥ- ΑΝΝΑΟΦΙΜΑ (ΦΧΤΙ ΦΕΦΑ- ΜΑΥΕΤΙ-    
ΜΕΦΑΝΡΦΧΤΙ-ΣΑΤΙΗΑ) 

13.487,68 € 

Α7  ΡΣΩΤΡΝΑΧΑΟΙΜΑ 20.000,00€ 

Α8  ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ ΝΑΧΑΟΙΜΑ 1.322,10 € 

Α9  ΕΙΔΘ ΣΑΟΦΡΣΩΝΕΙΡΧ 23.750,35 € 

Α10  ΕΝΑΙΡΕΙΔΘ 7.877,50 € 

Α11  ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΤΡΣΝΑΥΦΕΙΡΧ 1.582,00 € 

Α12  ΑΧΓΑ 2.203,50 € 

Α13  ΑΣΡΦΝΡΙΩΞΕΟΕΥ ΣΑΦΑΦΕΥ 2.000,00 € 

ΥΧΟΡΝΙΜΡΥ ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΧΩΤΙΥ ΦΣΑ 129.584,61 € 

ΥΧΟΡΝΙΜΡΥ ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΞΕ ΦΣΑ 152.000,00 € 





 

 

 

 

Υελίδα 6 
 

 

Φα προσ προμικεια είδθ χωριςτά το κακζνα, κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ 
Νεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) 

 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ του κάκε τμιματοσ και για όςα τμιματα   επικυμεί 
ο οικονομικόσ φορζασ. 
 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 152.000,00 €  με ΦΡΑ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ. 

Φο νοςοκομείο ζχει δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ ακόμθ, 
από τθν λιξθ τθσ, με Απόφαςθ Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) και με μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ % ςτθ μζςθ λιανικι τιμι 
πϊλθςθσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 152.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ 

ΦΣΑ και  χωρίσ ΦΣΑ: 129.584,61 € .  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I- 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, κακϊσ και ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ II- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι) και με υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ κατά περίπτωςθ.  

A/A  ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ CPV ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΙ ΑΙΘΜΟΙ 

Α1  ΕΙΔΘ ΑΤΦΡΣΡΙΙΑΥ 15612500-6 144015 

Α2  ΕΙΔΘ ΜΤΕΡΣΩΝΕΙΡΧ (ΟΩΣΑ ΕΙΔΘ) 15119000-5 144016 

Α3  ΕΙΔΘ ΙΧΘΧΡΣΩΝΕΙΡΧ( ΟΩΣΑ/ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ ΕΙΔΘ) 15221000-3 144017 

Α4  ΣΡΧΝΕΤΙΜΑ (ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ ΕΙΔΘ) 15112000-6 144018 

Α5  ΕΙΔΘ ΓΑΝΑΜΦΡΜΡΞΙΑΥ  (ΓΑΝΑ, ΓΙΑΡΧΤΦΙ) 15500000-3 144020 

Α6 
ΕΙΔΘ ΦΧΤΡΜΡΞΙΑΥ-ΑΝΑΟΦΙΜΑ- ΦΧΤΙ    ΦΕΦΑ-ΜΑΥΕΤΙ-
ΜΕΦΑΝΡΦΧΤΙ - ΣΑΤΙΗΑ 

15541000-2 144021 

Α7  ΡΣΩΤΡΝΑΧΑΟΙΜΑ 03221200-8 144022 

Α8  ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ ΝΑΧΑΟΙΜΑ 15331100-8 144023 

Α9  ΕΙΔΘ ΣΑΟΦΡΣΩΝΕΙΡΧ 15800000-6 144024 

Α10  ΕΝΑΙΡΕΙΔΘ 15411100-3 144025 

Α11  ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΤΡΣΝΑΥΦΕΙΡΧ 15812100-4 144026 

Α12  ΑΧΓΑ 03142500-3 144027 

Α13  ΑΣΡΦΝΡΙΩΞΕΟΕΥ ΣΑΦΑΦΕΥ 03221200-8 144028 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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

 του ν.  4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4782/2021 (ΦΕΜ 36/Α) ϋϋ Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ 
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγείαϋϋ. 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Μράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Μυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό 
πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Μϊδικα Οόμων για το Ελεγκτικό Υυνζδριο, διατάξεισ 
για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Υφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Μεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ.11389/1993 (Βϋ 185) του Χπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ 
τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν 
ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ.57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπ’ αρικμ.64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Μοινισ Απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ 
των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων 
υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου 
ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 
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 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

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

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

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

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

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

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 
άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΜ και του Υυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ Μανονιςμόσ για τθν 
Σροςταςία Δεδομζνων) (Μείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΡΧ) OJ L 119,  

 Φθν αρικμ. πρωτ. 358/05.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΔΥ246907Τ-ΩΟ7 ) Απόφαςθ Διοικθτι περί οριςμό Επιτροπισ ςφνταξθσ 

Φεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθ διενζργεια Διεκνοφσ   θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια 

«ΔΙΑΦΡΤΩΟ  ΕΙΔΩΟ ΔΙΑΦΤΡΦΘΥ» για τισ ανάγκεσ του Γ.Ο.ΣΦΡΝΕΞΑΙΔΑΥ «ΞΣΡΔΡΥΑΜΕΙΡ». 

 Φισ  κατατεκειμζνεσ   τεχνικζσ   προδιαγραφζσ   για   τθν προμικεια «ΔΙΑΦΡΤΩΟ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΔΙΑΦΤΡΦΘΥ» 

 Φθν υπϋαρικμ. πρωτ. 10039 /05.11.2021 (ΑΔΑ: 60N646907Τ-Β0Θ) με α/α: 398 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ 

του Οοςοκομείου Στολεμαΐδασ. 

 τθν με αρ. 293/18-11-2021 (κζμα 7ο) απόφαςθ ςυνεδριάςεωσ Διοικθτικοφ Υυμβουλίου του Γ.Ο. Στολεμαΐδασ με 

κζμα «Ζγκριςθ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια  Φροφίμων για τισ ανάγκεσ 

του Γ.Ο. Στολεμαΐδασ» (ΑΔΑ: ΨΙ9Φ46907Τ-2ΦΔ & ΑΔΑΞ 21REQ009594331) 

 τθν με αρ. 115/27-04-2021, (Θζμα 3ο) απόφαςθ: «Ζγκριςθ Σρογραμματιςμοφ Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν Χγείασ 

ζτουσ 2021 του Γενικοφ Οοςοκομείου Στολεμαΐδασ «ΞΣΡΔΡΥΑΜΕΙΡ». 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Σροςταςίασ Δεδομζνων Σροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
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ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
Υυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» 

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

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν  

 

ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι 
πφλθ 

www.promitheu
s.gov.gr, του 
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

Γ.Ο. 
ΣΦΡΝΕΞΑΙΔΑΥ 
ΞΣΡΔΡΥΑΜΕΙΡ 

28/12/2021  

και ϊρα 08:00 π.μ.   

11/01/2022  

και ϊρα 15:00 
μ.μ.   

18/01/2022  

και ϊρα 10:00 π.μ. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο 
Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) και θ Διακιρυξθ, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ) 

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

http://www.mpodosakeio.gr  

Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΥΘΔΘΥ και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Σφλθ (www.promitheus.gov.gr) του 
ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ.  

Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ο. 
4412/2016 :  

ΘΜΕΘΣΙΑ ΤΟΡΙΚΘ ΕΦΘΜΕΙΔΑ 

ΣΦΡΝΕΞΑΙΡΥ  

ΣΤΩΙΟΘ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΡΙΚΘ ΕΦΘΜΕΙΔΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mpodosakeio.gr/
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ΕΡΤΔΑΙΜΡΥ ΣΑΝΞΡΥ  

Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 

του Ο.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ).   

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Φφπο βαρφνει τουσ αναδόχουσ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του 
Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,  

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

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

δ) Ρι οικονομικοί φορείσ λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποτροπι ι τερματιςμό οποιαςδιποτε 
κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που κα μποροφςε να προκφψει ςυγκεκριμζνα ωσ αποτζλεςμα οικονομικοφ 
ςυμφζροντοσ, πολιτικισ ι εκνικισ ςχζςθσ, οικογενειακϊν ι ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ 
ςυναφοφσ ςφνδεςθσ ι κοινοφ ςυμφζροντοσ. 

Ξε μζριμνα του ανακζτοντοσ φορζα λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων των εμπλεκομζνων. Επίςθσ ο ανακζτων φορζασ λαμβάνει μζτρα για τθ διαςφάλιςθ ότι το προςωπικό 
του, περιλαμβανομζνθσ και τθσ διοίκθςισ του, δεν εμπλζκονται ςε κατάςταςθ, θ οποία κα μποροφςε να 
προκαλζςει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ *ΕΕΕΥ+  

2. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Σαραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
Σφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 

ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ, www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 

από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 

πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 

αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

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

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των 
προςφορϊν. 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 

Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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

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

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

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

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

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

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

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

Χποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν περιλαμβάνονται ςτο Σαράρτθμα VI. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 
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2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Σροςφζρων ι ωσ Οόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ Σροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται 
προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία 
υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 
και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ 
ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

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

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

2. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  
3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον..   

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ 
ςτο ςφνολο των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
(προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ποςοφ 2.591,69 €. Υε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι 
περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων, ςφμφωνα με τα ρθτϊσ 
διατυπωμζνα ςτουσ κάτωκι πίνακεσ: 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΥΨΟΣ ΡΟΣΟΥ 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
2% 

Α1 ΜΑΦ.1. ΕΙΔΘ ΑΤΦΡΣΡΙΙΑΥ  CPV :15612500-6 23.560,00 € 471,20 € 

Α2 ΜΑΦ.2. ΕΙΔΘ ΜΤΕΡΣΩΝΕΙΡΧ ΟΩΣΑ  CPV: 15119000-5 17.265,00 € 345,30 € 

Α3 
ΜΑΦ.3. ΕΙΔΘ ΙΧΘΧΣΩΝΕΙΡΧ ΟΩΣΑ/ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ CPV: 
15221000-3 5.840,00 € 116,80 € 

Α4 ΜΑΦ.4. ΣΡΧΝΕΤΙΜΑ ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ CPV :15112000-6 2.249,00 € 44,98 € 

Α5 
ΜΑΦ.5. ΕΙΔΘ ΓΑΝΑΜΦΡΞΙΑΥ ΓΑΝΑ - ΓΙΑΡΧΤΦΙ 
CPV:15500000-3 21.685,00 € 433,70 € 

Α6 
ΜΑΦ.6. ΕΙΔΘ ΦΧΤΡΜΡΞΙΑΥ - ΑΝΝΑΟΦΙΜΑ - ΦΧΤΙ - ΦΕΦΑ - 
ΜΑΥΕΤΙ - ΜΕΦΑΝΡΦΧΤΙ - ΣΑΤΙΗΑ 15541000-2 11.936,00 € 238,72 € 

Α7 ΜΑΦ.7. ΡΣΩΤΡΝΑΧΑΟΙΜΑ CPV: 03221200-8 17.699,11 € 353,98 € 

Α8 ΜΑΦ.8. ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ ΝΑΧΑΟΙΜΑ CPV: 15331100-8 1.170,00 € 23,40 € 

Α9 ΜΑΦ.9. ΕΙΔΘ ΣΑΟΦΡΣΩΝΕΙΡΧ CPV : 15800000-6 15.183,09 € 303,66 € 

Α10 ΜΑΦ.10. ΕΝΑΙΡΕΙΔΘ CPV: 15411100-3 7.877,50 € 157,55 € 

Α11 ΜΑΦ.11. ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΤΡΣΝΑΥΦΕΙΡΧ CPV: 15812100-4 1.400,00 € 28,00 € 

Α12 ΜΑΦ.12. ΑΧΓΑ CPV:03142500-3 1.950,00 € 39,00 € 

Α13 ΜΑΦ.13. ΑΣΡΦΝΡΙΡΞΕΟΕΥ ΣΑΦΑΦΕΥ CPV:  03221200-1 1.770,00 € 35,40 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΘΜΑΤΩΝ 129.584,61 € 2.591,69 € 

 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν 
από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε 
κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από 
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν 
παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 
ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 
3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν 
ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ 
προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΥ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από 
τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

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

2.2.3.1.  ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα:  

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

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ 
ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν 
προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Σοινικοφ Μϊδικα, 

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

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

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

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

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

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

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

κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ 

διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

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

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

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

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

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

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  
 
Ρι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
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δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο 
μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3  Ματ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ 
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχϊν 
που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

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

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

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

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

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

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

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

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 
αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ. 

 

2.2.3.5. [ Διατηρείται για λόγους αρίθμησης ] 

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

2.2.3.7. Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 
και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να 
καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει 
τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και 
ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για 
τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ . 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

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

 

2.2.4     Κριτιρια Επιλογισ καταλλθλότθτασ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

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

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

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

Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ.  
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τισ τρεισ(3) τελευταίεσ οικονομικζσ 
χριςεισ 2018, 2019 και 2020  ίςο θ μεγαλφτερο με το 1/2 τθσ  εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ  χωρίσ ΦΣΑ ανά τμιμα 
για τα οποία υποβάλλει προςφορά, ςυμπλθρϊνοντασ το αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΥ: αρικμόσ ετϊν (.......) μζςοσ 
ειδικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (…). Υε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ εγκεκριμζνων και 
δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν απαιτοφνται αντίγραφα ιςοηυγίων ι αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων. 
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, κα δθλϊςει ςτοιχεία βάςει ιςολογιςμϊν ι 
φορολογικϊν δθλϊςεων για όςο χρόνο λειτουργεί. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 

οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν .Ρι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 
 κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων ειδϊν τροφίμων, τουλάχιςτον 1(μία) παράδοςθ, που 

πραγματοποιικθκε κατά τθν προθγοφμενθ τριετία, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ 
και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ.  Ρι παραδόςεισ αποδεικνφονται :  
-εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν 
αρμόδια αρχι, 
-εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι με απλι διλωςθ του οικονομικοφ 
φορζα.  

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Ρι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να προςκομίςουν: Ιςχφον 
Σιςτοποιθτικό φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΜΧΑ) για τουσ χϊρουσ 
παραγωγισ, επεξεργαςίασ και εμπορίασ των χορθγοφμενων ειδϊν (αποκικευςθσ και διακίνθςθσ) από 
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 
Υε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι παραγωγόσ, πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό φπαρξθσ και ορκισ 
λειτουργίασ ςυςτιματοσ HACCP του παραγωγοφ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 
Υε περίπτωςθ που δεν υπάρχει θ ωσ άνω πιςτοποίθςθ να προςκομίηει Χπεφκυνθ Διλωςθ εφαρμογισ και ορκισ 
λειτουργίασ ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνων κρίςιμων ςθμείων ζλεγχου (HACCP) και ότι κα δζχεται ζλεγχο ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τουλάχιςτον 2 φορζσ τον χρόνο από αρμόδια επιτροπι του Οοςοκομείου . 
Ρι επιχειριςεισ αρτοποιίασ και οι επιχειριςεισ διακίνθςθσ άρτου και προϊόντων αρτοποιίασ ςφμφωνα με τθν 67/30-
05-2002 απόφαςθ του Δ.Υ. του Ε.Φ.Ε.Φ. που επεξεργάηονται περιςςότερα από1.000 κιλά αλεφρου θμερθςίωσ, 
πρζπει να ζχουν πλιρθ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ H.A.C.C.P 
λεσ οι άλλεσ επιχειριςεισ με μικρότερθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ είναι υποχρεωμζνεσ να εφαρμόηουν τον οδθγό 
υγιεινισ Οο 2. 
Φα κρεοπωλεία που αποκθκεφουν και διακινοφν κρζασ υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τον οδθγό υγιεινισ Οο 14 . 
Φα κρεοπωλεία που διακζτουν παρακείμενο χϊρο και προετοιμάηουν προϊόντα με βάςθ το κρζασ κα εφαρμόηουν 
τισ απαιτιςεισ του Σ.Δ.204/96. 
Ρι υποψιφιοι προμθκευτζσ των οπωρολαχανικϊν απαιτείται να προςκομίςουν αποδεικτικό ότι είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτθν βάςθ δεδομζνων ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ υπϋαρικμ. 257543 Μ.Χ.Α.(Φ.Ε.Μ. Β 1122)  
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2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ 
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να 
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Υτθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.   

ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και 
αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ 
φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3. Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΥΘΔΘΥ. Ρ φορζασ που 
αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου.  

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Υτθν περίπτωςθ που o προςφζρων 
αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ρ οικονομικόσ 
φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3. 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Σαράρτθμα III. το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Φο ΕΕΕΥ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Σαραρτιματοσ 2 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ . 

Φο ΕΕΕΥ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται 
προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΥ και τθσ καταλθκτικισ 
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θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΥ, ο 
οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Υτθ 
ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΥ 

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

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

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

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

Ρ οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΥ τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ με 

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

ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

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

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

όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ 

εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για 
τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι 
χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. . ταν μόνο μικρά ποςά των φόρων δεν ζχουν καταβλθκεί, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 περ. β τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ 
οφειλισ από τθν ΑΑΔΕ. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΜΑ . ταν μόνο μικρά ποςά των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 περ. β τθσ παροφςασ, 
προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τον ΕΦΜΑ. 

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

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Σρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν 
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΜΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. περί 
μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΣΕ προςκομίηεται 
επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Σιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  
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iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Υτοιχεία Ξθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Σροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Σρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ 
τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Ξ.Θ. 

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

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε 
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ 
XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Ρι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό 
ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Ξ.Θ.  

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν οποιοδιποτε κατάλλθλο ζγγραφο το οποίο αποδεικνφει τα ανωτζρω. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
οποιοδιποτε κατάλλθλο ζγγραφο το οποίο αποδεικνφει τα ανωτζρω. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα αντίςτοιχα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ 
και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό 
φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 
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i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο 
και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΞΘ, 
προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν του ΓΕΞΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, 
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Υε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε πρόςωπο 
πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του 
αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ 
εξουςίεσ. ςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται 
εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία 
αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 

Β.7. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, 
ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό . 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) και με μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ % ςτθ μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ 
κατά περίπτωςθ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I,  ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ II τθσ 
Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα ςφμφωνα με τα 
ειδικϊσ οριηόμενα ςτθ παράγραφο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Υυνοπτικι Σεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ)  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ Ρικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε 
από όλουσ τουσ Ρικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 
του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΥΘΔΘΥ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ 
τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Μοινι 
Απόφαςθ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Τυκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Υυμβάςεων Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ)»  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο 
χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 
προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφοφν ςτο ΕΥΘΔΘΥ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 6 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΥΘΔΘΥ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΥΘΔΘΥ με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ 
άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
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Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο ΕΥΘΔΘΥ. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 13 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ– Φεχνικι Σροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

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

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

2.4.2.4. Εφόςον οι Ρικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, με τα δεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΥΘΔΘΥ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν 
αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι 
αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Φα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 
υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και 
επιςυνάπτονται από τον Ρικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ 
επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφάκελο  
ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
Μακϊσ θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολο τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ επιπλζον, επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία, όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.4.3 «Σεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά 
Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςφορά» και ςτθν παράγραφο 2.4.4 «Σεριεχόμενα Φακζλου «Ρικονομικι προςφορά/ 
Φρόποσ ςφνταξθσ οικονομικϊν προςφορϊν. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Ρικονομικοί Φορείσ τα 
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

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

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

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 
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δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

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

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

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

Εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων  προςκομίηονται με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον 
οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα 
ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Φζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

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

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1  Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα :  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΥ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ο.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΥ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ ωσ Σαράρτθμα αυτισ.  

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

Φο ςυμπλθρωμζνο από τον Ρικονομικό Φορζα ΕΕΕΥ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, 
υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο 
θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.  

Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν 
ΕΕΕΥ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ 
Διαδικτυακι Σφλθ (www.promitheus.gov.gr 

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

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986(Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου δθλϊνεται ότι 
ο υποψιφιοσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 
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2.4.3.2  Τεχνικι προςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ” του Σαραρτιματοσ  II  τθσ Διακιρυξθσ 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Σαράρτθμα.  

Θ τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ ωσ 
το ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ IV- Φφλλο ι Σίνακασ Υυμμόρφωςθσ. Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό 
αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει 
ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Υτθν τεχνικι προςφορά κα περιλαμβάνονται: 
α) Σίνακασ με τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςυμπλθρωμζνοσ κατά το «ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΦΕΧΟΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ» 
του ΣΑΤΑΤΦΘΞΑΦΡΥ IV. Ρι ςυμμετζχοντεσ πρζπει  -επί ποινι αποκλειςμοφ- να αναφζρουν τθν εμπορικι ονομαςία 
(εφόςον υπάρχει) των ειδϊν που προςφζρουν.  
β) Σλιρθσ τεχνικι περιγραφι των προςφερόμενων ειδϊν,  τεχνικά φυλλάδια και απεικονίςεισ του υλικοφ (εάν 
υπάρχουν). 
γ) Φα αποδεικτικά μζςα του πεδίου Β.5 τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οποία 
επιβεβαιϊνεται θ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7.   
Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 
Φονίηεται ιδιαίτερα ότι οι Φεχνικζσ Σροςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν καμία απολφτωσ άμεςθ ι ζμμεςθ αναφορά ςτα 
οικονομικά ςτοιχεία των Σροςφορϊν. Υε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ προςφορά αποκλείεται από 
περαιτζρω αξιολόγθςθ κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. 

Υτο παράρτθμα ΙV – Χπόδειγμα Φφλλου Υυμμόρφωςθσ τθσ διακιρυξθσ υπάρχει προσ ςυμπλιρωςθ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ το «ΦΧΝΝΡ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ» 
Υτθ ςτιλθ «ΥΧΞΦΩΟΙΑ ΞΕ ΦΙΥ ΦΕΧΟ. ΣΤΡΔ/ΦΕΥ ΦΡΧ ΣΑΤ. ΙΙ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ 
μορφι ΟΑΙ/ΡΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 
απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ 
Υτθ ςτιλθ «ΣΑΤΑΣΡΞΣΘ» κα καταγραφεί ο αρικμόσ επιςυναπτόμενθσ ςελίδασ ςτθν Φεχνικι Σροςφορά, του 
εγγράφου με το οποίο τεκμθριϊνεται θ απαίτθςθ ςυμμόρφωςθσ. 
Φονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΦΧΝΝΡΧ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ     και θ παροχι όλων 
των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

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

Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ ανάγκεσ τθσ 
πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) και με υψθλότερο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1.3. τθσ διακιρυξθσ. 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ άνευ ΦΣΑ. Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το 
ςφςτθμα, ςτθν ειδικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ 
τιμι προςφοράσ τθν τιμι (αρικμό) με τρια (3) δεκαδικά ψθφία. 
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Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΥΘΔΘΥ δεν μπορεί να αποτυπωκεί ποςοςτό 
ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι 
ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (μζγιςτο) που 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ, για 
τα αντίςτοιχα είδθ τμιματα. 

Σαράδειγμα: 

Ζςτω ότι ςτο τμιμα 8 ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ ΝΑΧΑΟΙΜΑ , ο υποψιφιοσ προμθκευτισ προςφζρει ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
5%, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρωκεί ωσ τιμι 
προςφοράσ: 2,97-(2,97*5%)=2,821 

Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. .Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό 
τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ . Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ 
εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι κακορίηεται  ςχζςθ ΕΧΤΩ 
προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 1.3.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Υτθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα (δϊδεκα) 12 μινεσ 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ (δϊδεκα) 12 μινεσ από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.  

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

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

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

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

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

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

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

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

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

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

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

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

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

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

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» μετά 
παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν  από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ςφμφωνα 
με όςα ειδικϊσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

• Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα 
ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

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

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

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

Ειδικότερα : 

 α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Υε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό 
ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
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Υτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ 
απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ 
απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και 
κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ. 

Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  των 
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των 
αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
γ) Υτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα 
τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν 
κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται 
ωσ μθ κανονικι.  

Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

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

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

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

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

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι 
αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

 3.3.1. Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ 
αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι 
προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί 
με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, 
αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Υυνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Ξετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ματά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ 
άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

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

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 
του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 
του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο 
ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ 
οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Ξετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου 
ςτον ανάδοχο.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και 
ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει 
δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ), ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι 
προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

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

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

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα 
μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

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

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

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

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ 
Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι 
περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι Σροςφυγι» ςφμφωνα με το 
άρκρο 18 τθσ Μ.Χ.Α. Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ. 

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

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

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

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

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

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

γ) Μοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Σαρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από 
τθν κατάκεςι τουσ. 

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

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

 

Β. ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου 
βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Σ.Σ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ 
του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

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

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

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

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Σ.Σ., τθν ανακζτουςα 





 

 

 

 

Υελίδα 39 
 

 

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

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ δφο (2) 
θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Φο διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται 
εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

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

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

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

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

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

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

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

 

 





 

 

 

 

Υελίδα 41 
 

 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγφθςθ  καλισ εκτζλεςθσ 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ι του 
τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και θ οποία κατατίκεται μζχρι και τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ 
τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ ι το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα VΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 και του Ο.4872/2021, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από 
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 

4.3.2 Υτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον του 
όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 
του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Ξθτρϊο 
Σαραγωγϊν (ΕΞΣΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ρ.ΑΟ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΞΣΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.3.3. Ρ ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

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

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

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον 
το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

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

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ 
του αρμοδίου οργάνου. 
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Φο Οοςοκομείο διατθρεί δικαίωμα παράταςθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και τιμζσ, με 
ζγγραφθ διλωςι του που απευκφνεται ςτον ανάδοχο πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, μόνον ςτθν περίπτωςθ που 
υπάρχει οικονομικό υπόλοιπο. 

Ξετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 και 
τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, 
πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του 
προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε 
τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ 
ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ 
αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

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

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

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από 
τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο 
πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται μετά από κάκε τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 
από το Οοςοκομείο, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από 
τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

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

α) Μράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ, ςφμφωνα με το άρκρο 375 παρ. 7 του ν. 
4412/2016, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται 
χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΡΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου.  

β) Μράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΣΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016 και τα άρκρα 2, 3 και 6 τθσ ΜΧΑ υπ’ αρ. 1191/2017 (ΦΕΜ 969/τ.Β’/22.03.2017), επί τθσ αξίασ κάκε 
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων, επιβάλλεται δε επί τθσ αξίασ τθσ κάκε αρχικισ ι ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΡΓΑ ςε ποςοςτό 20% επί του 
χαρτοςιμου. 

γ) Μράτθςθ 2% υπζρ ψυχικισ Χγείασ (άρκρο 24&6 Ο.3846/201 

δ) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Σ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του Ο.4412/2016123.  

ε) Σαρακράτθςθ φόρου 4% επί τθσ κακαρισ αξίασ των υπθρεςιϊν (άρκρο 64 Ο.4172/2013). 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου 
(Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ): 

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

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

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι δεν 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  

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

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

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

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
παραγγελίασ, ςτο Φμιμα Διαχείριςθσ Φροφίμων του Οοςοκομείου ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του 
τελευταίου ςε κακθμερινι βάςθ (ιςχφει για όλεσ τισ κατθγορίεσ ειδϊν), όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθ λειτουργία 
του και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, εντόσ του προβλεπόμενου από τθν ςφμβαςθ χρόνου, ο οποίοσ και κα 
αναφζρεται ςτθν προςφορά.  

Θ  παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από αρμόδια για αυτό επιτροπι παραλαβισ του Οοςοκομείου.  

Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί 
τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με 
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα 
τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Υτθν περίπτωςθ παράταςθσ 
του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Υτθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, επιβάλλονται οι 
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 

Ξε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ 
των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Ξετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν 
ειδϊν. Υτισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

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

6.1.3. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των 
υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον 
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Ξετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ο.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ 
άνω νόμου . Ματά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον 
το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ρ ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό 
ζλεγχο, πρακτικι δοκιμαςία κλπ.  

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

Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Χλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ 
που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 
του άρκρου 208 του ν.4412/16. Φα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των 
οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των 
αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 
Ο.4412/16. 

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

Ρ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ 
κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

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

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

6.3  Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ  

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον 
ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Φυχόν απαιτοφμενα, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ II - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ, δείγματα, Θα κατατεκοφν κατόπιν 
ανακοίνωςθσ-πρόςκλθςθσ από τθν Ανακτοφςα Αρχι με τθν ακριβι θμερομθνία αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που κα οριςτεί από τθν αρμόδια επιτροπι. Ματά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ 
ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ 
με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν ανακζτουςα αρχι 
προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν 
εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ 
του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ 
τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Ξζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω επιτροπι 
ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν 
ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του 
αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν  κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυιςεων και ςτθν παράγραφο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Φο 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VΙΙ – ΕΟΘΞΕΤΩΥΘ ΦΧΥΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑ ΣΤΡΥΩΣΙΜΩΟ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ 
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑVIII – ΥΧΕΔΙΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

Ραράρτθμα Ι – αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικείμενου τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια διαφόρων ειδϊν Τροφίμων για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ 
Οοςοκομείου Στολεμαΐδασ 

Απαιτιςεισ και Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

Ρι Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ του αντικειμζνου περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ II.  

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ  

Θ ςφμβαςθ κα ζχει ετιςια διάρκεια. Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα είναι τμθματικι, ςε αντιςτοιχία με 
τισ παραγγελίεσ, που Θα γίνονται τμθματικά τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ ποςότθτασ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του 
Οοςοκομείου.  

Φόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 

Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςτισ αποκικεσ του αρμόδιου τμιματοσ του Οοςοκομείου που 

πραγματοποιεί τθν παραγγελία του είδουσ, Γενικό Οοςοκομείο Στολεμαΐδασ «Ξποδοςάκειο, κζςθ κουρί , Φ.Μ 

50200, Στολεμαΐδα» 

  

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Οοςοκομείο Στολεμαΐδασ. Θ δαπάνθ για τθν εν 
λόγω ςφμβαςθ βαρφνει διακριτά τισ με Μ.Α. 1511 ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του Γενικοφ 
Οοςοκομείου Στολεμαΐδασ. Για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ ελιφκθςαν:  

  Θ με αρ. πρωτ. 10039/05-11-2021 απόφαςθ Διοικθτι Γ.Ο. Στολεμαΐδασ περί ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για 
τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ 60N646907Τ-Β0Θ και ΑΔΑΞ: 21REQ009594391) 

Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΣΑ: όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν 
παράγραφο 1.3 τθσ παροφςασ «Υυνοπτικι Σεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ».  

Ανάλυςθ και Φεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Υυνολικι και ανά τμιμα/μονάδα: Θ εκτίμθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ 
τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και των επιμζρουσ τμθμάτων βαςίηεται ςε τιμζσ ειδϊν προθγοφμενων αντίςτοιχων 
ανακζςεων Γενικοφ Οοςοκομείου Στολεμαΐδασ, και όπου δεν υπιρχαν, κατόπιν ζρευνασ αγοράσ. 
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ΜΕΟΣ Γ - ΗΘΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΘ ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ ΚΑΙ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ ΔΑΡΑΝΘ 

ΦΞΘΞΑ Α1  

ΜΑΦ.1. ΕΙΔΘ ΑΤΦΡΣΡΙΙΑΥ  CPV :15612500-6 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1. Άρτοσ 750 γραμ. 13.000 τεμ 1,40 € 18.200,00 € 2.366,00 € 20.566,00 € 

2. Ναγάνα 50 τεμ 1,30 € 65,00 € 8,45 € 73,45 € 

3. 
Ψωμάκια 70% 
ατομικά 100 γραμ 

13.500 τεμ 0,25 € 3.375,00 € 438,75 € 3.813,75 € 

4. Φρυγανιζσ λευκζσ 600 κιλά 3,20 € 1.920,00 € 249,60 € 2.169,60 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ) 23.560,00 € 3.062,80 € 26.622,80 € 

 

ΦΞΘΞΑ Α2  

ΜΑΦ.2. ΕΙΔΘ ΜΤΕΡΣΩΝΕΙΡΧ ΟΩΣΑ  CPV: 15119000-5 

A/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1. 

Μρζασ 
μοςχαρίςιο άνευ 
οςτοφ ςε 
ςυςκευαςία 
vacuum ςπάλα 

2.000 κιλά 7,88 € 15.760,00 € 2.048,80 € 17.808,80 € 

2. 
Μρζασ χοιρινό 
μποφτι 

50 κιλά 5,30 € 265,00 € 34,45 € 299,45 € 

3. 
Μρζασ χοιρινό 
μπριηόλα 

200 κιλά 5,30 € 1.060,00 € 137,80 € 1.197,80 € 

4. Αρνάκι νωπό 20 κιλά 9,00 € 180,00 € 23,40 € 203,40 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ) 17.265,00 € 2.244,45 € 19.509,45 € 

 

ΦΞΘΞΑ Α3 

ΜΑΦ.3. ΕΙΔΘ ΙΧΘΧΣΩΝΕΙΡΧ ΟΩΣΑ/ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ CPV: 15221000-3 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1. 

Ψάρια νωπά 
(Φςιποφρεσ, 
Γαφροσ, 
Υαρδζλα) 

40 κιλά 6,50 € 260,00 € 33,80 € 293,80 € 
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2. 

Ψάρια 
Ματεψυγμζνα 
(Χταπόδι 1200-
2000 γρ., 
Σζρκα, 
Υουπιζσ, 
Μαλαμάρια, 
Μοκινόψαρα, 
Σαγκάςιουσ 
κλπ) 

500 κιλά 11,00 € 5.500,00 € 715,00 € 6.215,00 € 

3. Βακαλάοσ 10 κιλά 8,00 € 80,00 € 10,40 € 90,40 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ) 5.840,00 € 759,20 € 6.599,20 € 

 

ΦΞΘΞΑ Α4  

ΜΑΦ.4. ΣΡΧΝΕΤΙΜΑ ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΑ CPV :15112000-6 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΦΡΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΡΑ 

1. 
Μοτόπουλο 
κατεψυγμζνο 

1.300 κιλά 1,73 2.249,00 292,37 2.541,37   

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ) 2.249,00 € 292,37 € 2.541,37 €  

 

ΦΞΘΞΑ Α5 

ΜΑΦ.5. ΕΙΔΘ ΓΑΝΑΜΦΡΞΙΑΥ ΓΑΝΑ - ΓΙΑΡΧΤΦΙ CPV:15500000-3 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΡΑ 

1. 

Γάλα πλιρεσ 
λευκό 1 
λίτρου 
παςτεριωμζνο 

7.500 τεμ 0,93 6.975,00 € 906,75 € 7.881,75 € 

2. 

Γάλα πλιρεσ 
λευκό 1/2 
λίτρου 

7.000 τεμ 0,61 € 4.270,00 € 555,10 € 4.825,10 € 

3. 

Γιαοφρτι 
πλιρεσ 200 
γραμ 

10.000 τεμ 0,58 € 5.800,00 € 754,00 € 6.554,00 € 

4. 

Γιαοφρτι 0% 
200 γραμ και 
2% 200 γραμ 

8.000 τεμ 0,58 € 4.640,00 € 603,20 € 5.243,20 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ) 21.685,00 € 2.819,05 € 24.504,05 € 
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ΦΞΘΞΑ Α6 

ΜΑΦ.6. ΕΙΔΘ ΦΧΤΡΜΡΞΙΑΥ - ΑΝΝΑΟΦΙΜΑ - ΦΧΤΙ - ΦΕΦΑ - ΜΑΥΕΤΙ - ΜΕΦΑΝΡΦΧΤΙ - ΣΑΤΙΗΑ 15541000-2 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1. Φυρί φζτα 
Α’/κιλό 

600 κιλά 7,00 € 4.200,00 € 546,00 € 4.746,00 € 

2. Μαςζρι Α’ / 
κιλό 

1.000 κιλά 7,40 € 7.400,00 € 962,00 € 8.362,00 € 

3. Μεφαλοτφρι 
Α’/κιλό 

40 κιλά 8,40 € 336,00 € 43,68 € 379,68 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ) 11.936,00 € 1.551,68 € 13.487,68 € 

 

ΦΞΘΞΑ Α7  

ΜΑΦ.7. ΡΣΩΤΡΝΑΧΑΟΙΜΑ CPV: 03221200-8 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΡΑ 

1. Ξιλα 1.800 κιλά 1,00 1800 234 2034 € 

2. Σορτοκάλια 2.000 κιλά 1,00 2000 260 2260 € 

3. Αχλάδια 150 κιλά 1,55 232 30 262,725 € 

4. Υταφφλια 500 κιλά 1,55 775 101 875,75 € 

5. Τοδάκινα 500 κιλά 1,3 650 85 734,5 € 

6. Μαρποφηια 700 κιλά 0,3 210 27 237,3 € 

7. Μεράςια 100 κιλά 2,5 250 33 282,5 € 

8. Ξπανάνεσ 300 κιλά 1,4 420 55 474,6 € 

9. Ξανταρίνια 600 κιλά 0,92 552 72 623,76 € 

10. Βερφκοκα 110 κιλά 1,3 143 19 161,59 € 

11. Οεκταρίνια 180 κιλά 1,3 234 30 264,42 € 

12. Σεπόνι 300 κιλά 0,7 210 27 237,3 € 

13. Μαρότα 1.300 κιλά 0,9 1170 152 1322,1 € 

14. Υζλινο 100 κιλά 1,7 170 22 192,1 € 

15. 
Ξαροφλι ι 
πράςινθ 
ςαλάτα 

300 κιλά 1,00 300 39 339 € 

16. Αντίδια 60 κιλά 0,89 53,40 7 60,342  € 

17. Ξαϊντανόσ 501 τεμ 0,46 230,46 30 260,4198 € 
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18. Άνικοσ 20 τεμ 0,47 9,40 1 10,622 € 

19. Σράςα 80 κιλά 0,9 72 9 81,36 € 

20. Υπανάκι 60 κιλά 1,00 60 8 67,8 € 

21. Μολοκυκάκια 160 κιλά 1,3 208 27 235,04 € 

22. Οτομάτεσ 2.500 κιλά 1,22 3050 397 3446,5 € 

23. Αγγοφρια 3.500 τεμ 0,54 1890 246 2135,7 € 

24. Ξελιτηάνεσ 200 κιλά 1,2 240 31 271,2 € 

25. 
Μρεμμυδάκια 
φρζςκα 

100 τεμ 0,5 50 7 56,5 € 

26. Μουνουπίδι 500 κιλά 1,2 600 78 678 € 

27. Υκόρδα ξερά 15 κιλά 0,37 5,55 1 6,2715 € 

28. Μρεμμφδια 1.200 κιλά 0,6 720 94 813,6 € 

29. Νεμόνια 150 κιλά 1,1 165 21 186,45 € 

30. Νάχανα 900 κιλά 0,5 450 59 508,5 € 

31. Σιπεριζσ 200 κιλά 1,5 300 39 339 € 

32. Υζλινο μάτςο 50 κιλά 1,7 85 11 96,05 € 

33. Ξπρόκολα 150 κιλά 1,65 247,5 32 279,675 € 

34. Βανίλιεσ 133 κιλά 1,1 146,3 19 165,319 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ)  17699,11€ 2.301€ 20.000 € 

 

ΤΜΘΜΑ Α8 

ΚΑΤ.8. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV: 15331100-8 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΡΑ 

1. 
Φαςολάκια 
1 κιλοφ 

250 κιλά 2,05 512,50 66,63 579,13 

2. 
Ξπάμιεσ 1 
κιλοφ 

50 κιλά 2,90 145,00 18,85 163,85 

3. 
Αρακάσ 1 
κιλοφ 

250 κιλά 2,05 512,50 66,63 579,13 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ)  1.170,00 € 152,10 € 1.322,10 € 
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ΤΜΘΜΑ Α9 

ΚΑΤ.9. ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ CPV : 15800000-6 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1.  
Υακοφλεσ 
ψυγείου Οο 3 
ςυςκ των 50 τεμ 

720 ςυςκ. 0,490 352,80  84,67 437,47 € 

2.  
 Αλουμινόχαρτο 
του κιλοφ 

200 τεμ 4,000 800,00 24% 192,00 992,00 € 

3.  Ρδοντογλυφίδεσ 500 τεμ 1,030 515,00 24% 123,60 638,60 € 

4.  

Ξαρμελάδεσ 
ατομικζσ 
Αϋποιότθτασ 20 
γραμ 

4.000 τεμ 0,580 2320,00 24% 556,80 2.876,80 € 

5.  Βαφζσ αυγϊν 20 τεμ 0,600 12,00 24% 2,88 14,88 € 

6.  Πφδι 400 ml 800 τεμ 0,250 200,00 24% 48,00 248,00 € 

7.  Νεμόνι 400 ml 800 τεμ 0,240 192,00 24% 46,08 238,08 € 

8.  
Μομπόςτα 
ροδάκινου 1 
κιλοφ 

1200 τεμ 1,840 2208,00 24% 529,92 2.737,92 € 

9.  
Ξαυροπίπερο 1 
κιλοφ 

15 κιλά 14,000 210,00 24% 50,40 260,40 € 

10.  
Τίγανθ χφμα 1 
κιλοφ 

30 κιλά 8,140 244,20 24% 58,61 302,81 € 

11.  

 Φαςόλια 
γίγαντεσ 500 
γραμ 
ςυςκευαςμζνα 

100 τεμ 2,180 218,00  28,34 246,34 € 

12.  
Φαςόλια ψιλά 
500 γραμ 
ςυςκευαςμζνα 

100 τεμ 0,930 93,00  12,09 105,09 € 

13.  
Φακζσ 500 γραμ 
ςυςκευαςμζνεσ 

100 τεμ 0,700 70,00  9,10 79,10 € 

14.  
Χυμόσ φροφτων, 
διάφορα φροφτα 
250 ml 

8.000 τεμ 0,270 2160,00 24% 518,40 2.678,40 € 

15.  
Ξπιςκότα 
αλμυρά 45 γραμ 

2.000 τεμ 0,320 640,00 24% 153,60 793,60 € 
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16.  Τφηι μπόνετ 700 κιλά 0,880 616,00  80,08 696,08 € 

17.   Αςτράκι 200 κιλά 0,840 168,00  21,84 189,84 € 

18.  
Μορν φλάουρ 
ςυςκ. 200 γραμ 

500 τεμ 0,490 245,00  31,85 276,85 € 

19.  Αλεφρι 100 κιλά 0,550 55,00  7,15 62,15 € 

20.  
Χυμόσ ντομάτασ 
500 γραμ 

2.000 τεμ 0,330 660,00 24% 158,40 818,40 € 

21.  Μρικαράκι 300 κιλά 0,810 243,00  31,59 274,59 € 

22.  Ξακαρόνια ψιλά 1.300 κιλά 0,810 1053,00  136,89 1.189,89 € 

23.  
Ξακαρόνια 
κοφτά 

300 κιλά 0,810 243,00  31,59 274,59 € 

24.  
 Φιδζσ ςυςκ. ½ 
κιλοφ 

300 κιλά 0,822 246,60  32,06 278,66 € 

25.  
 Ηελζ ςκόνθ 
(φροφτων) 200γρ 

100 κιλά 0,870 87,00 24% 20,88 107,88 € 

26.  
Μανζλα φακ. 50 
γραμ 

10 τεμ 0,486 4,86 24% 1,17 6,03 € 

27.  
Ξοςχοκάρυδο 
φακ. 30 γραμ 

10 τεμ 1,900 19,00 24% 4,56 23,56 € 

28.  Υόδα φαγθτοφ 200 φακ 0,270 54,00 24% 12,96 66,96 € 

29.  Χαλβάσ 30 κιλά 4,030 120,90 24% 29,02 149,92 € 

30.  
Αλάτι ψιλό ςυςκ. 
12,5 κιλϊν 
περίπου 

500 κιλά 0,430 215,00 24% 51,60 266,60 € 

31.  

Αλάτι 
αφαλάτωςθσ 
ςυςκ. 25 κιλϊν 
περίπου 

5.000 κιλά 0,185 925,00 24% 222,00 1.147,00 € 

32.  
Αλάτι 
επιτραπζηιο 
φιάλθ 

51 τεμ 0,430 21,93 24% 5,26 27,19 € 

33.  Βανίλιεσ 200 τεμ 0,280 56,00 24% 13,44 69,44 € 

34.  
Βουτυράκι 10 
γραμ 

4.000 τεμ 0,080 320,00  41,60 361,60 € 

35.  
Ξακαρόνια 
χοντρά 

1.400 κιλά 0,810 1134,00  147,42 1.281,42 € 

36.   Ελιζσ 200 κιλά 2,900 580,00 24% 139,20 719,20 € 
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37.  
Ηάχαρθ ςυςκ. 1 
κιλοφ 

500 κιλά 0,750 375,00 24% 90,00 465,00 € 

38.  Βιτάμ 250 γραμ 50 κιλά 0,910 45,50  5,92 51,42 € 

39.  Μρουαςάν 3.000 τεμ 0,270 810,00 24% 194,40 1.004,40 € 

40.  Μαφζσ ςπαςτόσ 3.000 τεμ 0,310 930,00 24% 223,20 1.153,20 € 

41.  Φςάι βουνοφ 1000 τεμ 0,095 95,00 24% 22,80 117,80 € 

42.  Ξουςτάρδα 10 κιλά 0,840 8,40 24% 2,02 10,42 € 

43.  Μζτςαπ 10 κιλά 0,870 8,70 24% 2,09 10,79 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ)  15.183,09 €     23.750,35 € 

     

ΤΜΘΜΑ Α10 

ΚΑΤ.10. ΕΛΑΙΟΕΙΔΘ CPV: 15411100-3 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1. 

Ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο ςε 1 
λίτρoυ 

2.000 λίτρα 3,80 € 7.600,00 € 13% 988,00 € 8.588,00 € 

2. 
Μαλαμποκζλαιο 
1 λίτρου 

150 λίτρα 1,85 € 277,50 € 24% 66,60 € 344,10 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ)   7.877,50 €     8.932,1 € 

        
 
 

ΤΜΘΜΑ Α11 

ΚΑΤ.11. ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ CPV: 15812100-4 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1. Φςουρζκια 40 κιλά 10,00 € 400,00 € 13% 52,00 € 452,00 € 

2. Βαςιλόπιτεσ 40 κιλά 10,00 € 400,00 € 13% 52,00 € 452,00 € 

3. 

Διάφορα γλυκά 
(παςτάκια, 
κωκ, ταρτάκια 
κλπ) 

50 κιλά 12,00 € 600,00 € 13% 78,00 € 678,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ)  1.400,00 €   182,00 € 1.582,00 € 
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ΤΜΘΜΑ Α12 

ΚΑΤ.12. ΑΥΓΑ CPV:03142500-3 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1. Αυγά 13.000 τεμ 0,15 € 1.950,00 € 13% 253,50 € 2.203,50 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ)  1.950,00 €     2.203,50 € 

 
 

ΦΞΘΞΑ Α13 

ΜΑΦ.13. ΑΣΡΦΝΡΙΡΞΕΟΕΥ ΣΑΦΑΦΕΥCPV:  03221200-1 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1. 
Αποφλοιωμζνεσ 
πατάτεσ 

4.000 
κιλά 

0,44 
 

1770 € 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ (ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ) 2.000,00 € 

 
 
 
 

Ραράρτθμα ΙΙ –  Απαιτιςεισ- Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ειδϊν 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΟΦΘΣ –ΡΟΙΟΤΘΤΑ –  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΑΑΒΑΤΟΙ ΟΟΙ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  

 
ΓΕΝΙΚΑ  

Φα είδθ που κα προμθκεφονται κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα πλθροφν τουσ όρουσ του Μϊδικα Φροφίμων και 
ποτϊν ( Μ.Φ.Τ.) και τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και τισ κατ' είδοσ ειδικότερα 
προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται παρακάτω. Θα πρζπει να είναι ευρζωσ διαδεδομζνα ςτθν ελλθνικι αγορά 
και όλεσ οι βιομθχανίεσ που τα παράγουν να εφαρμόηουν ςφςτθμα HACCP και να κατζχουν πιςτοποιθτικό ISO 
22000 . Ρι προμθκευτζσ κα παρζχουν ςτθν Επιτροπι Σαραλαβισ Φροφίμων κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο που κα 
τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ. Υε όλεσ τισ ςυςκευαςίεσ τροφίμων κα πρζπει να αναγράφεται 
θ θμερομθνία παραγωγισ, θ θμερομθνία λιξθσ και θ διατροφικι επιςιμανςθ. Θ μεταφορά κα γίνεται με κακαρά 
και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα *ΜΧΑ 487/2000( ΦΕΜ 1219 Β’ /4-10-2000)+ και όταν επιβάλλεται για το είδοσ 
ψυγεία και μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Οοςοκομείου, και φζρουν καταγραφικό κερμοκραςίασ του 
καλάμου μεταφοράσ και το οποίο και παραδίδεται με το προϊόν. Φα μεταφορικά μζςα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα 
με Βεβαίωςθ Ματαλλθλότθτασ Ρχιματοσ από Χγειονομικισ πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Θ 
εταιρεία μετά τθν κατακφρωςθ τθσ ωσ προμθκευτισ του νοςοκομείου οφείλει να προςκομίςει τα βιβλιάρια υγείασ 
των μεταφορζων τθσ. 
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1. ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ : 

Άρτοσ τφπου 70% - ηάχαρθ 2% ι ςικάλεωσ πραγματικοφ βάρουσ 1 κιλοφ. Ρ υπό παράδοςθ άρτοσ πρζπει να είναι καλά 
παραςκευαςμζνοσ από αλεφρι ςιταριοφ τφπου70% , νερό ηφμθ, και μικρι ποςότθτα αλατιοφ. Ρ προμθκευόμενοσ άρτοσ 
κα πλθροί τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ρι παραςκευαςτζσ να εφαρμόηουν διαδικαςίεσ που 
ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ του HACCP ςτθν παραγωγι, ςτθν αποκικευςθ, ςτθν διακίνθςθ και ςτθν υγιεινι των ειδϊν 
(υπεφκυνθ διλωςθ για τθν  εφαρμογι του). 

Ναγάνα: Άνω των 750 γρ. περίπου, κλαςςικό ςχιμα λαγάνασ, παραςκευαςμζνθ με τον παραδοςιακό τρόπο, από 
αλζυρι τφπου 70%,αλεφρι κίτρινο ψιλό , νερό, μαγιά 2% επί του αλεφρου, αλάτι ζωσ 2% επί του αλεφρου, μαςτίχα 
περίπου 0,5 επί τθσ χιλίοισ, ςουςάμι προαιρετικά και μαυροςιςαμο. 

Ψωμάκια τφπου 70%: ςτρογγυλά ι φραντηολάκι, κακαροφ βάρουσ 60 γρ. Φο προϊόν κα παραςκευάηεται από αλεφρι 
ςιταριοφ τφπου 70%, νερό ηφμθ, και μικρι ποςότθτα αλατιοφ χωρίσ προςκετικζσ φλεσ, ςυςκευαςμζνα ςε 
αεροςτεγείσ ατομικζσ κλειςμζνεσ ςυςκευαςίεσ από διαφανζσ ςελοφάν. 

Φρυγανιζσ: το προϊόν πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 112, 113 του Μ.Φ.Σ. και τισ 
ιςχφουςεσ Μοινοτικζσ και Χγειονομικζσ Διατάξεισ. Ρι φρυγανιζσ να παραςκευάηονται από αλεφρι οποιουδιποτε 
τφπου ι κατθγορίασ από τα επιτρεπόμενα με τουσ περιοριςμοφσ του Άρκρου 113 του Μ.Φ.Σ. Σρζπει να προζρχονται 
από κανονικά παραςκευαςμζνο άρτο, μετά τθν κοπι ςε τεμάχια να υποβάλλονται ςε δεφτερο κλιβανιςμό, για τθν 
απαλλαγι τουσ από το μεγαλφτερο ποςοςτό νεροφ και με ςκοπό το ελαφρφ ψιςιμο. 

 

2. ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ : 

 

Ξόςχου (όχι βοδινό), : το νωπό κρζασ να είναι απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ κ.λ.π και να παραδίδεται ςε 
ςυςκευαςία αυτοτελϊν ανατομικϊν τεμαχίων κρζατοσ, όπωσ αυτά ακριβϊσ κακορίηονται ατο ΣΔ  186/1981. Φο 
νωπό κρζασ να είναι αυτοτελι τεμάχια πρϊτθσ κατθγορίασ. 

Αρνάκι νωπό: να προζρχεται από ηϊα γάλακτοσ, 8-12 Kgr, ςφμφωνα με τουσ Μανονιςμοφσ 1183/2006 και 
1234/2007, κατά προτίμθςθ Ελλθνικισ παραγωγισ, ολόκλθρο, πρόςφατθσ ςφαγισ, χωρίσ κεφάλι, χωρίσ εντόςκια 
(εκτόσ από τισ θμζρεσ των εορτϊν ςφμφωνα με τθν Αγορανομικι Διάταξθ 14/89). Οα φζρουν τισ προβλεπόμενεσ 
από τθν Οομοκεςία απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ. 

Χοιρινό, κιμάσ :όλα πρϊτθσ ποιότθτασ. Φο κρζασ να προζρχεται από ηϊο ςφαγμζνο ςε ςφαγεία που λειτουργοφν 
νόμιμα, πριν 12 ϊρεσ‚ να ζχει υποςτεί κρεωςκοπικό ζλεγχο και να φζρει τισ προβλεπόμενεσ ςφραγίδεσ του 
Μτθνιατρικοφ- Χγειονομικοφ ελζγχου. 

Ρι προμθκεφουςεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ και τεμαχιςμοφ κρζατοσ να ζχουν κωδικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ 
(κωδικό αρικμό Ε.Ε.). Θ μεταφορά του κρζατοσ προσ το Κδρυμα κα γίνεται υπό υγιεινζσ ςυνκικεσ και με 
μεταφορικά μζςα εφοδιαςμζνα με ςχετικι άδεια τθσ Μτθνιατρικισ υπθρεςίασ (κατάκεςθ των ςχετικϊν αδειϊν ςτον 
φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ). Οα εφαρμόηουν διαδικαςίεσ που ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ του HACCP ςτθν 
παραγωγι, ςτθν αποκικευςθ, ςτθν διακίνθςθ και ςτθν υγιεινι των ειδϊν (κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ για τθν 
εφαρμογι τουσ). 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΒΟΕΙΟ ΚΕΑΣ ΚΩΔ.ΗΩΟΥ : 

ΧΩΑ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ : ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ.ΣΦΑΓΕΙΟΥ : 

ΑΙΘ.ΣΦΑΓΘΣ ΗΩΟΥ : ΘΜ.ΣΦΑΓΘΣ : 

ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΗΩΟΥ : 

(ΚΑΤΘΓΟΙΑ/ΔΙΑΡΛ/ΒΑΘ.ΡΑΧΥΝ.) 

ΒΑΟΣ : 
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Υτα ςυνοδευτικά εμπορικά ζγγραφα (τιμολόγια -δελτία αποςτολισ) κα αναγράφεται ο κωδικόσ του ηϊου ι τθσ 
ομάδασ του ηϊου. 

 

3. ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ ΝΩΡΑ/ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

Φα κατεψυγμζνα ψάρια να είναι Α’ ποιότθτασ κατά μονάδα (ΙQF) κα είναι τυποποιθμζνα ομοιόμορφα κατά μζγεκοσ 
ανάλογα με το ηθτοφμενο είδοσ ,το δε βάροσ τουσ δεν κα είναι μικρότερο των 240 gr και μεγαλφτερο των 300 gr. Φα 
είδθ είναι τα εξισ : -Σζρκα φιλζτο 250-300 gr / τεμάχιο, -Γλϊςςα φιλζτο 250-300 gr / τεμάχιο, -Βακαλάοσ φιλζτο 
250-300 gr / τεμάχιο, -Μαλαμάρια κακαριςμζνα Οο1 ι Οο 2  (160-250,100-160 gr/τεμάχιο), -Υουπιζσ κακαριςμζνεσ 
800-1000 gr/τεμάχιο. 

 

4. ΡΟΥΛΕΙΚΑ 

Οα είναι τφπου Α 65% αερόψυκτα, βάρουσ των 1200 gr – 1300 gr άνευ αποκλίςεωσ των ανωτζρω 

τιμϊν (ακριβϊσ προςδιοριηόμενων) και ςυςκευαςμζνα ςε χαρτοκιβϊτιο των δζκα (10) τεμαχίων, όπου κα 
αναγράφονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα: 

1. Θ ονομαςία και θ κατθγορία του ςφαγίου (κατθγορία Α). 

2. Θ χϊρα προζλευςθσ. 

3. Φο ςιμα τθσ φυτικισ διατροφισ. 

4. Θ επωνυμία και θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. 

5. Ρ αρικμόσ ζγκριςθσ του ςφαγείου, και ςιμανςθ καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τθν 92/116/ ΕΡΜ. 

6. Θ θμερομθνία ςφαγισ. 

7. Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ, 

8. όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο Σ.Δ.291/1996 Μεφάλαιο ΧΙΙ, ςτον Μανονιςμό 853/2004, 854/2004. 

 

5. ΕΙΔΘ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ: 

 

Ραςτεριωμζνο γάλα αγελάδασ : Σαςτεριωμζνο και ομογενοποιθμζνο γάλα πλιρεσ 3,5% λιπαρϊν ςε ςυςκευαςία 
1lit. . Οα παράγεται και να ςυςκευάηεται ςτθν Ελλάδα ςυςκευαςία του γάλακτοσ πρζπει να είναι με βιδωτό καπάκι 
αςφαλείασ. 

Υτθν ςυςκευαςία κα πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ με εμφανι και ευδιάκριτουσ χαρακτιρεσ ςτα Ελλθνικά : 

Θ ζνδειξθ «παςτεριωμζνο γάλα» 

Φο ςιμα καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ , 

Φο εργοςτάςιο παραγωγισ. 

Θ κερμοκραςία ςυντιρθςισ του, κακϊσ και οι θμερομθνίεσ παςτερίωςθσ και ανάλωςθσ αυτοφ, 

Ρ κωδικόσ παρτίδασ 

Ρι προςφζροντεσ να εφαρμόηουν διαδικαςίεσ που ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ του HACCP ςτθν αποκικευςθ, ςτθν 
υγιεινι και ςτθ μεταφορά των ειδϊν (κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ για τθν  

εφαρμογι του). Θ μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνθτα – ψυγεία αυτοδφναμθσ ψφξθσ και να φζρουν τθν ςχετικι 
άδεια τθσ κατά τόπου κτθνιατρικισ υπθρεςίασ. 

Γιαοφρτι (ευρωπαϊκοφ τφπου- ςτραγγιςτό) : 

Οα ζχει περιεκτικότθτα ςε λίποσ 0%. 2% και 3,85% ςε ςυςκ. 200 γραμμάριων. Φο προμθκευόμενο γιαοφρτι να 
πλθροί τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ και να παραςκευάηεται ςε εργαςτιρια γιαουρτιοφ 
εγκεκριμζνα ςφμφωνα με το Σ.Δ.56/95. 
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Φα προμθκευόμενα είδθ πρζπει να πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ του Σ.Δ/τοσ 56/95 και 
να προζρχονται από νομίμωσ λειτουργοφντα εργοςτάςια. Ρι προςφζροντεσ να 

εφαρμόηουν διαδικαςίεσ που ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ του HACCP ςτθν αποκικευςθ, ςτθν υγιεινι και ςτθ μεταφορά 
των ειδϊν (κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ για τθν εφαρμογι του). 

Θ μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνθτα – ψυγεία αυτοδφναμθσ ψφξθσ και να φζρουν τθν ςχετικι άδεια τθσ κατά 
τόπου κτθνιατρικισ υπθρεςίασ. 

 

6. ΤΥΙ ΦΕΤΑ :  

κα πρζπει να ζχει υποςτεί πλιρθ και επιτυχι ωρίμανςθ, να είναι απαλλαγμζνο από αντικανονικζσ οςμζσ και να μθν 
παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ. Ρι προςφζροντεσ να εφαρμόηουν διαδικαςίεσ που ςτθρίηονται ςτισ 
αρχζσ του HACCP ςτθν αποκικευςθ, ςτθν υγιεινι και ςτθ μεταφορά των ειδϊν (κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ για 
τθν εφαρμογι του). 

 

7. ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: 

Υ’ αυτά περιλαμβάνονται όλα τα είδθ λαχανικϊν και φροφτων πρϊτθσ ποιότθτασ τθσ εποχισ , τα οποία πρζπει να 
είναι φρζςκα και να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του Μανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 543/2011 . Αυτά παραδίδονται 
κακθμερινά ςε ποςότθτεσ ανάλογεσ με τισ ανάγκεσ του Οοςοκομείου. Φα φροφτα κατανεμθμζνα ςε τελάρα και με 
περιςςότερεσ από μία ςειρά, κα πρζπει όλεσ οι ςειρζσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτοσ. 

Υχετικά με τισ τιμζσ των οπωρολαχανικϊν με τισ οποίεσ ο προμθκευτισ κα χρεϊνει κακθμερινά το νοςοκομείο, κα 
πραγματοποιείται ζλεγχοσ από επιτροπι του νοςοκομείου ςτο κατάςτθμα του προμθκευτι ϊςτε να γίνεται 
ςφγκριςθ μεταξφ των λιανικϊν τιμϊν πϊλθςθσ και των τιμϊν που χρεϊνεται το νοςοκομείο. 

Φα προϊόντα ςτθ ςυςκευαςία πρζπει να είναι ςε διατεταγμζνα ςτρϊματα με ομοιογενζσ περιεχόμενο και ποτζ χφμα 
και κα πρζπει να τθροφνται οι ειδικζσ προδιαγραφζσ εμπορίασ και τυποποίθςθ, ζτςι όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται 
ςτο Σαράρτθμα Ι του κανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 543/2011 και ςτθν Αρικμ. Α2-718/28-7-2014 ΦΕΜ Β 2090/31-7-2014 
Μωδικοποίθςθ Μανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Σροϊόντων και Σαροχισ Χπθρεςιϊν (Μανόνεσ ΔΙ.Ε.Σ.Σ.Χ.). 

 

8. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 

Φαςολάκια, μπάμιεσ, αρακάσ, για τθν χειμερινι περίοδο. Οα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και ςε ςυςκευαςία του ενόσ 
κιλοφ. Φα χορθγοφμενα είδθ να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ του ΜΩΔΙΜΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΜΑΙ ΣΡΦΩΟ 
ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΩΟ ΜΡΙΟΘΥ ΧΤΘΥΘΥ (Άρκρα 61, 62, 62α), παραγωγισ κατά προτίμθςθ χϊρασ Ε.Ε. 

Φα είδθ κα παραδίδονται ςε κατεψυγμζνθ μορφι, ςυςκευαςμζνα ςε δφο ςυςκευαςίεσ. Θ (Α) πρϊτθ ςυςκευαςία κα 
είναι από πλαςτικό φφλλο, κατάλλθλθ για τρόφιμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 26 , 26α & 27 του Μ.Φ.& Σ. και εντόσ 
χαρτοκιβωτίου (Β) ςυςκευαςία (εξωτερικι ςυςκευαςία) των 10 Kgr ι άλλθσ ανάλογθσ ςυςκευαςίασ ςφμφωνα με τισ 
ςυνκικεσ και διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του Οοςοκομείου  

H θμερομθνία παράδοςθσ κα είναι το πρϊτο τζταρτο του ςυνολικοφ χρόνου τθσ διατθρθςιμότθτάσ τουσ. 

 

9. ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ: 

Υ’ αυτά περιλαμβάνονται όλα τα είδθ παντοπωλείου τα οποία κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και κα αναφζρεται 
οπωςδιποτε θ εμπορικι ονομαςία του προςφερόμενου προϊόντοσ. 

Ρ μειοδότθσ να εφαρμόηει ςτουσ αποκθκευτικοφσ του χϊρουσ, κακϊσ και ςτθν διακίνθςθ των προϊόντων του, 
διαδικαςίεσ ςφμφωνεσ με τισ αρχζσ του HACCP (κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ). 

Φα προμθκευόμενα είδθ παντοπωλείου κα πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ και τον Μ.Φ.Σ. 
και κα αναγράφουν τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. 
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Φα ηθτοφμενα είδθ παντοπωλείου είναι ενδεικτικά τα εξισ: 

Διάφορα είδθ Ραντοπωλείου : Φρυγανιζσ, Χυμοί, Ξαρμελάδεσ, Ξζλι, Ξαργαρίνθ, Αλλαντικά, Φυρί για Φόςτ, 
Ελαιόλαδο, ςπρια, Τφηι, Ηυμαρικά, Μομπόςτεσ, Αλεφρι, Αλάτι, Ηάχαρθ, Ξπαχαρικά κ.α. ςε ςυςκευαςίεσ διάφορεσ 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Οοςοκομείου. 

 

10. ΕΛΑΙΟΕΙΔΘ : 

Φο λάδι να είναι εξαιρετικά παρκζνο οξφτθτασ 0-0,8 μζγιςτο. Φο υπό προμικεια είδοσ να είναι ςε πλαςτικι ι 
ανοξείδωτθ ςυςκευαςία 5 λίτρων ςτθν οποία κα αναφζρεται θ ονομαςία, θ κατθγορία, το κακαρό βάροσ, ο 
παραςκευαςτισ ι ςυςκευαςτισ, ο αρικμόσ παρτίδασ, θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ και οι ςυνκικεσ 
διατιρθςθσ. Φο αραβοςιτζλαιο και το θλιζλαιο κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνο και ςφραγιςμζνο ςε 
κατάλλθλο πλαςτικό ι μεταλλικό δοχείο 5 λίτρων με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

 

11. ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ: 

ΦΥΡΧΤΕΜΙΑ: Φα τςουρζκια πρζπει να ζχουν παραςκευαςκεί με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι 
καλά ψθμζνα και να ζχουν τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία τουσ. Φα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ και φρζςκα, ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Σρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μία 
μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

ΒΑΥΙΝΡΣΙΦΑ: Θ Βαςιλόπιτα πρζπει να ζχει παραςκευαςκεί με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι 
καλά ψθμζνθ και να ζχει τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία τθσ. Φα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ και φρζςκα, ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Σρζπει να παραςκευάηεται όχι νωρίτερα από μία 
μζρα πριν τθν παράδοςι τθσ. 

Διάφορα γλυκά: να είναι φρζςκα 

 

12. ΑΥΓΑ : 

Οα είναι εγχϊρια, φρζςκα και βάρουσ όχι κάτω των 53 γραμ. Οα είναι Αϋ κατθγορίασ και να πλοιροφν τισ εκάςτοτε 
διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Οομοκεςίασ και τισ διατάξεισ τθσ Ε.Ε.Οα είναι ςε ςυςκευαςία 30 αυγϊν και να αναφζρουν 
τθν θμερομθνία παςτερίωςθσ και τθν θμερομθνία λιξθσ γραμμζνα με λζϊηερ. 

 

13. ΑΡΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΡΑΤΑΤΕΣ : 

Σατάτεσ κακαριςμζνεσ και κομμζνεσ ςε διάφορα μεγζκθ. Ρι νωπζσ πατάτεσ κα είναι α’ κατθγορίασ, κα αναφζρουν 
τθν προζλευςι τουσ και θ ςυςκευαςία τουσ κα είναι ςε κενό αζροσ (VACUM) 5 και 10 κιλϊν. 

Για τθν αποφλοίωςθ τθσ νωπισ πατάτασ ο προμθκευτισ πρζπει να διακζτει εκτόσ τθσ βεβαίωςθ εφαρμογισ HACCP 
και ειδικά άδεια λειτουργίασ από κρατικό φορζα για να προβαίνει ςτθ διαδικαςία αυτι και θ οποία άδεια κα 
κατατεκεί ςτθν προςφορά του. 

λα τα παραπάνω τρόφιμα κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τον Μϊδικα Φροφίμων και 
Σοτϊν ι τισ κείμενεσ αγορανομικζσ διατάξεισ. 
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Ραράρτθμα ΙΙI – ΕΕΕΣ 

 

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

*άρκρου 79 παρ. 1 & 3 ν. 4412/2016 (ΦΕΜ Αϋ 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων των οδθγιϊν 

Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΥ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου XML 

και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

διακιρυξθσ.  

Φο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που είναι αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο 

οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Σροςταςίασ Ματαναλωτι του Χπουργείου Ρικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ(ESPD)” 

 

 

Ραράρτθμα ΙV – Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ προςφερόμενων ειδϊν 

 

ΤΜΘΜΑ Α1 

ΚΑΤ.1. ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ  CPV :15612500-6 

Α/Α 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΕΙΔΡΧΥ 

ΗΘΦ/ 
ΣΡΥ/ΦΕΥ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.  Άρτοσ 750 γραμ. 13.000 τεμ         

2. Ναγάνα 50 τεμ         

3. 
Ψωμάκια 70% 
ατομικά 100 γραμ 

13.500 τεμ         

4. Φρυγανιζσ λευκζσ 600 κιλά         

        

ΤΜΘΜΑ Α2 

ΚΑΤ.2. ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΝΩΡΑ  CPV: 15119000-5 

Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΡΧΥ 
ΗΘΦ/ 

ΣΡΥ/ΦΕ
Υ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙ

Α 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 

Μρζασ μοςχαρίςιο 
άνευ οςτοφ ςε 
ςυςκευαςία 
vacuum ςπάλα 

2.000 κιλά         

2. 
Μρζασ χοιρινό 
μποφτι 

50 κιλά         

3. 
Μρζασ χοιρινό 
μπριηόλα 

200 κιλά         
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4. Αρνάκι νωπό 20 κιλά         

        
ΤΜΘΜΑ Α3 

ΚΑΤ.3. ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΡΩΛΕΙΟΥ ΝΩΡΑ/ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV: 15221000-3 

Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΡΧΥ 
ΗΘΦ/ 

ΣΡΥ/ΦΕΥ 
ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
 Ψάρια νωπά 
(Φςιποφρεσ, 
Γαφροσ, Υαρδζλα) 

40 κιλά         

2. 

Ψάρια 
Ματεψυγμζνα 
(Χταπόδι 1200-
2000 γρ., Σζρκα, 
Υουπιζσ, 
Μαλαμάρια, 
Μοκινόψαρα, 
Σαγκάςιουσ κλπ) 

500 κιλά         

3. Βακαλάοσ 10 κιλά         

        

ΤΜΘΜΑ Α4 

ΚΑΤ.4. ΡΟΥΛΕΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV :15112000-6 

Α/Α 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΕΙΔΡΧΥ 

ΗΘΦ/ 
ΣΡΥ/ΦΕΥ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
Μοτόπουλο 
κατεψυγμζνο 

1.300 κιλά         

        
ΤΜΘΜΑ Α5 

ΚΑΤ.5. ΕΙΔΘ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ ΓΑΛΑ - ΓΙΑΟΥΤΙ CPV:15500000-3 

Α/Α 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΕΙΔΡΧΥ 

ΗΘΦ/ 
ΣΡΥ/ΦΕΥ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
 Γάλα πλιρεσ 
λευκό 1 λίτρου 
παςτεριωμζνο 

7.500 τεμ         

2. 
 Γάλα πλιρεσ 
λευκό 1/2 λίτρου 

7.000 τεμ         

3. 
Γιαοφρτι πλιρεσ 
200 γραμ 

10.000 τεμ         
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4. 
Γιαοφρτι 0% 200 
γραμ και 2% 200 
γραμ 

8.000 τεμ         

        
ΤΜΘΜΑ Α6 

ΚΑΤ.6. ΕΙΔΘ ΤΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΤΥΙ - ΦΕΤΑ - ΚΑΣΕΙ - ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ CPV:15541000-2 

Α/Α 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΕΙΔΡΧΥ 

ΗΘΦ/ 
ΣΡΥ/ΦΕΥ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Φυρί φζτα Α’/κιλό 600 κιλά         

2. Μαςζρι Α’ / κιλό 1.000 κιλά         

3. 
Μεφαλοτφρι 
Α’/κιλό 

40 κιλά         

        

ΤΜΘΜΑ Α7 

ΚΑΤ.7. ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV: 03221200-8 

Α/Α 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΕΙΔΡΧΥ 

ΗΘΦ/ 
ΣΡΥ/ΦΕΥ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Ξιλα 1.800 κιλά         

2. Σορτοκάλια 2.000 κιλά         

3. Αχλάδια 150 κιλά         

4. Υταφφλια 500 κιλά         

5. Τοδάκινα 500 κιλά         

6. Μαρποφηια 700 κιλά         

7. Μεράςια 100 κιλά         

8. Ξπανάνεσ 300 κιλά         

9. Ξανταρίνια 600 κιλά         

10. Βερφκοκα 110 κιλά         

11. Οεκταρίνια 180 κιλά         

12. Σεπόνι 300 κιλά         

13. Μαρότα 1.300 κιλά         

14. Υζλινο 100 κιλά         

15. 
Ξαροφλι ι 
πράςινθ ςαλάτα 

300 
κιλά         

16. Αντίδια 60 κιλά         
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17. Ξαϊντανόσ 501 τεμ         

18. Άνικοσ 20 τεμ         

19. Σράςα 80 κιλά         

20. Υπανάκι 60 κιλά         

21. Μολοκυκάκια 160 κιλά         

22. Οτομάτεσ 2.500 κιλά         

23. Αγγοφρια 3.500 τεμ         

24. Ξελιτηάνεσ 200 κιλά         

25. 
Μρεμμυδάκια 
φρζςκα 

100 
τεμ         

26. Μουνουπίδι 500 κιλά         

27. Υκόρδα ξερά 15 κιλά         

28. Μρεμμφδια 1.200 κιλά         

29. Νεμόνια 150 κιλά         

30. Νάχανα 900 κιλά         

31. Σιπεριζσ 200 κιλά         

32. Υζλινο μάτςο 50 κιλά         

33. Ξπρόκολα 150 κιλά         

34. Βανίλιεσ 133 κιλά         

 
  

     
ΤΜΘΜΑ Α8 

ΚΑΤ.8. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV: 15331100-8 

Α/Α 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΕΙΔΡΧΥ 

500 
ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) 500 (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
Φαςολάκια 1 

κιλοφ 
250 κιλά         

2. Ξπάμιεσ 1 κιλοφ 50 κιλά         

3. Αρακάσ 1 κιλοφ 250 κιλά         
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ΤΜΘΜΑ Α9 

ΚΑΤ.9. ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ CPV : 15800000-6 

Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΡΧΥ 
ΗΘΦ/ 

ΣΡΥ/ΦΕ
Υ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦ
Τ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
Υακοφλεσ ψυγείου Οο 
3 ςυςκ των 50 τεμ 

720 
ςυςκ
. 

        

2. 
 Αλουμινόχαρτο του 
κιλοφ 

200 τεμ         

3. Ρδοντογλυφίδεσ 500 τεμ         

4. 
Ξαρμελάδεσ 
ατομικζσ Αϋποιότθτασ 
20γρ 

4.000 τεμ         

5. Βαφζσ αυγϊν 20 τεμ         

6. Πφδι 400 ml 800 τεμ         

7. Νεμόνι 400 ml 800 τεμ         

8. 
Μομπόςτα ροδάκινου 
1 κιλοφ 

1200 τεμ         

9. 
Ξαυροπίπερο 1 
κιλοφ 

15 κιλά         

10. Τίγανθ χφμα 1 κιλοφ 30 κιλά         

11. 
 Φαςόλια γίγαντεσ 
500 
γραμ.ςυςκευαςμζνα 

100 τεμ         

12. 
Φαςόλια ψιλά 500 
γραμ ςυςκευαςμζνα 

100 τεμ         

13. 
Φακζσ 500 γραμ 
ςυςκευαςμζνεσ 

100 τεμ         

14. 
Χυμόσ φροφτων, 
διάφορα φροφτα 250 
ml 

8.000 τεμ         

15. 
Ξπιςκότα αλμυρά 45 
γραμ 

2.000 τεμ         

16. Τφηι μπόνετ 700 κιλά         

17.  Αςτράκι 200 κιλά         

18. 
Μορν φλάουρ ςυςκ. 
200 γραμ 

500 τεμ         

19. Αλεφρι 100 κιλά         

20. 
Χυμόσ ντομάτασ 500 
γραμ 

2.000 τεμ         

21. Μρικαράκι 300 κιλά         

22. Ξακαρόνια ψιλά 1.300 κιλά         
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23. Ξακαρόνια κοφτά 300 κιλά         

24.  Φιδζσ ςυςκ. ½ κιλοφ 300 κιλά         

25. 
 Ηελζ ςκόνθ 
(φροφτων) 

100 κιλά         

26. Μανζλα φακ. 50 γραμ 10 τεμ         

27. 
Ξοςχοκάρυδο φακ. 
50 γραμ 

10 τεμ         

28. Υόδα φαγθτοφ 200 φακ         

29. Χαλβάσ 30 κιλά         

30. 
Αλάτι ψιλό ςυςκ. 
12,5 κιλϊν περίπου 

500 κιλά         

31. 
Αλάτι αφαλάτωςθσ 
ςυςκ. 25 κιλϊν 
περίπου 

5.000 κιλά         

32. 
Αλάτι επιτραπζηιο 
φιάλθ 

51 τεμ         

33. Βανίλιεσ 200 τεμ         

34. Βουτυράκι 10 γραμ 4.000 τεμ         

35. Ξακαρόνια χοντρά 1.400 κιλά         

36.  Ελιζσ 200 κιλά         

37. Ηάχαρθ ςυςκ. 1 κιλοφ 500 κιλά         

38. Βιτάμ 250 γραμ 50 κιλά         

39. Μρουαςάν 3.000 τεμ         

40. Μαφζσ ςπαςτόσ 3.000 τεμ         

41. Φςάι βουνοφ 1000 τεμ         

42. Ξουςτάρδα 10 κιλά         

43. Μζτςαπ 10 κιλά         

        
ΤΜΘΜΑ Α10 

ΚΑΤ.10. ΕΛΑΙΟΕΙΔΘ CPV: 15411100-3 

Α/Α 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΕΙΔΡΧΥ 

ΗΘΦ/ 
ΣΡΥ/ΦΕΥ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
Ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 1 λίτρου 

2.000 λίτρα         

2. 
Μαλαμποκζλαιο 1 
λίτρου 

150 λίτρα         
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ΤΜΘΜΑ Α11 

ΚΑΤ.11. ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ CPV: 15812100-4 

Α/Α 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΕΙΔΡΧΥ 

ΗΘΦ/ 
ΣΡΥ/ΦΕΥ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Φςουρζκια 40 κιλά         

2. Βαςιλόπιτεσ 40 κιλά         

3. 
Διάφορα γλυκά 
(παςτάκια, κωκ, 
ταρτάκια κλπ) 

50 κιλά         

        

ΤΜΘΜΑ Α12 

ΚΑΤ.12. ΑΥΓΑ CPV:03142500-3 

Α/Α 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΕΙΔΡΧΥ 

ΗΘΦ/ 
ΣΡΥ/ΦΕΥ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Αυγά 13.000 τεμ         

        

ΤΜΘΜΑ Α13 

ΚΑΤ.13. ΑΡΟΦΛΟΙΟΜΕΝΕΣ ΡΑΤΑΤΕΣ CPV:  03221200-1 

Α/Α 
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΕΙΔΡΧΥ 

ΗΘΦ/ 
ΣΡΥ/ΦΕΥ 

ΞΡΟ 
ΞΕΦΤ. 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 
ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

ΣΤΡΥΦΕΤ/ΟΘ 
ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ- 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΟΑΙ/ΡΧΙ 

ΣΑΤΑΣΡΞΣΕΥ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
Αποφλοιωμζνεσ 
πατάτεσ 

4.000 κιλά         

 

Θμερομθνία υπογραφισ: 

Ρ Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ : 

 

Ραράρτθμα V – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (χαμθλότερθ τιμι/ μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
επί τοισ % ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
* ΣΝΘΤΘ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ ΦΡΤΕΑ: 

(Επωνυμία – Διεφκυνςθ ζδρασ – Φθλ. Επικοινωνίασ – 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου – ΑΦΞ ΔOY) ] 





 

 

 

 

Υελίδα 69 
 

 

Για το τμιμα Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12 : κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά ηθτοφμενο είδοσ. 

Για το τμιμα Α7 και Α13 : κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
του προςφερόμενου μεγαλφτερου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ εκάςτου είδουσ . 

 

ΤΜΘΜΑ Α1  

ΚΑΤ.1. ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ  CPV :15612500-6 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

1.  Άρτοσ 750 γραμ. 13.000 τεμ         

2. Ναγάνα 50 τεμ         

3. 
Ψωμάκια 70% 
ατομικά 100 γραμ 

13.500 τεμ       
  

4. Φρυγανιζσ λευκζσ 600 κιλά         

ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α1        

 

ΤΜΘΜΑ Α2 

ΚΑΤ.2. ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΝΩΡΑ  CPV: 15119000-5 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

1. 
Μρζασ μοςχαρίςιο άνευ 
οςτοφ ςε ςυςκευαςία 
vacuum ςπάλα 

2.000 κιλά         

2. Μρζασ χοιρινό μποφτι 50 κιλά         

3. Μρζασ χοιρινό μπριηόλα 200 κιλά         

4. Αρνάκι νωπό 20 κιλά         

 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α2        

 

ΤΜΘΜΑ Α3  

ΚΑΤ.3. ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΡΩΛΕΙΟΥ ΝΩΡΑ/ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV: 15221000-3 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
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1. 
 Ψάρια νωπά (Φςιποφρεσ, Γαφροσ, 
Υαρδζλα) 

40 κιλά 
        

2. 

Ψάρια Ματεψυγμζνα (Χταπόδι 
1200-2000 γρ., Σζρκα, Υουπιζσ, 
Μαλαμάρια, Μοκινόψαρα, 
Σαγκάςιουσ κλπ) 

500 κιλά 

        

3. Βακαλάοσ 10 κιλά         

 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α3        

 

ΤΜΘΜΑ Α4 

ΚΑΤ.4. ΡΟΥΛΕΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV :15112000-6 

Α/
Α 

ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕ

Σ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

1. 
Μοτόπουλο 
κατεψυγμζνο 

1.300 κιλά   
      

 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α4       

    

ΤΜΘΜΑ Α5 

ΚΑΤ.5. ΕΙΔΘ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ ΓΑΛΑ - ΓΙΑΟΥΤΙ CPV:15500000-3 

Α/
Α 

ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕ

Σ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

1. 
 Γάλα πλιρεσ λευκό 1 
λίτρου παςτεριωμζνο 

7.500 τεμ         

2. 
 Γάλα πλιρεσ λευκό 1/2 
λίτρου 

7.000 τεμ         

3. Γιαοφρτι πλιρεσ 200 γραμ 10.000 τεμ         

4. 
Γιαοφρτι 0% 200 γραμ και 
2% 200 γραμ 

8.000 τεμ         

 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α5        

 

ΤΜΘΜΑ Α6 

ΚΑΤ.6. ΕΙΔΘ ΤΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΤΥΙ - ΦΕΤΑ - ΚΑΣΕΙ - ΚΕΦΑΛΟΤΥΙ - ΡΑΙΗΑ 15541000-2 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

1. 
Φυρί φζτα 
Α’/κιλό 

600 κιλά   
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2. Μαςζρι Α’ / κιλό 1.000 κιλά         

3. 
Μεφαλοτφρι 
Α’/κιλό 

40 κιλά   
      

ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α6       

 

ΤΜΘΜΑ Α7 

ΚΑΤ.7. ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV: 03221200-8 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
% ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (8) 

1. Ξιλα 1.800 κιλά   

2. Σορτοκάλια 2.000 κιλά   

3. Αχλάδια 150 κιλά   

4. Υταφφλια 500 κιλά   

5. Τοδάκινα 500 κιλά   

6. Μαρποφηια 700 κιλά   

7. Μεράςια 100 κιλά   

8. Ξπανάνεσ 300 κιλά   

9. Ξανταρίνια 600 κιλά   

10. Βερφκοκα 110 κιλά   

11. Οεκταρίνια 180 κιλά   

12. Σεπόνι 300 κιλά   

13. Μαρότα 1.300 κιλά   

14. Υζλινο 100 κιλά   

15. Ξαροφλι ι πράςινθ ςαλάτα 300 κιλά   

16. Αντίδια 60 κιλά   

17. Ξαϊντανόσ 501 τεμ   

18. Άνικοσ 20 τεμ   

19. Σράςα 80 κιλά   

20. Υπανάκι 60 κιλά   

21. Μολοκυκάκια 160 κιλά   

22. Οτομάτεσ 2.500 κιλά   

23. Αγγοφρια 3.500 τεμ   

24. Ξελιτηάνεσ 200 κιλά   
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25. Μρεμμυδάκια φρζςκα 100 τεμ   

26. Μουνουπίδι 500 κιλά   

27. Υκόρδα ξερά 15 κιλά   

28. Μρεμμφδια 1.200 κιλά   

29. Νεμόνια 150 κιλά   

30. Νάχανα 900 κιλά   

31. Σιπεριζσ 200 κιλά   

32. Υζλινο μάτςο 50 κιλά   

33. Ξπρόκολα 150 κιλά   

34. Βανίλιεσ 133 κιλά   

ΕΝΙΑΙΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ 
ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

  

 

ΤΜΘΜΑ Α8 

ΚΑΤ.8. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV: 15331100-8 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 
ΕΙΔΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
Φαςολάκια 1 
κιλοφ 

250 κιλά         

2. Ξπάμιεσ 1 κιλοφ 50 κιλά         

3. Αρακάσ 1 κιλοφ 250 κιλά         

 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α8       

 

ΤΜΘΜΑ Α9 

ΚΑΤ.9. ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ CPV : 15800000-6 

Α/
Α 

ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 
ΡΟΣΟΤΘΤ
ΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Υακοφλεσ ψυγείου Οο 3 
ςυςκ των 50 τεμ 

720 ςυςκ.         

2.  Αλουμινόχαρτο του κιλοφ 200 τεμ         

3. Ρδοντογλυφίδεσ 500 τεμ         

4. Ξαρμελάδεσ ατομικζσ 
Αϋποιότθτασ 20 γραμ 

4.000 τεμ         

5. Βαφζσ αυγϊν 20 τεμ         
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6. Πφδι 400 ml 800 τεμ         

7. Νεμόνι 400 ml 800 τεμ         

8. Μομπόςτα ροδάκινου 1 
κιλοφ 

1200 τεμ         

9. Ξαυροπίπερο 1 κιλοφ 15 κιλά         

10. Τίγανθ χφμα 1 κιλοφ 30 κιλά         

11.  Φαςόλια γίγαντεσ 500 γραμ 
ςυςκευαςμζνα 

100 τεμ         

12. Φαςόλια ψιλά 500 γραμ 
ςυςκευαςμζνα 

100 τεμ         

13. Φακζσ 500 γραμ 
ςυςκευαςμζνεσ 

100 τεμ         

14. Χυμόσ φροφτων, διάφορα 
φροφτα 250 ml 

8.000 τεμ         

15. Ξπιςκότα αλμυρά 45 γρ 2.000 τεμ         

16. Τφηι μπόνετ 700 κιλά         

17. Αςτράκι 200 κιλά         

18. Μορν φλάουρ ςυςκ.200 γραμ 500 τεμ         

19. Αλεφρι 100 κιλά         

20. Χυμόσ ντομάτασ 500 γραμ 2.000 τεμ         

21. Μρικαράκι 300 κιλά         

22. Ξακαρόνια ψιλά 1.300 κιλά         

23. Ξακαρόνια κοφτά 300 κιλά         

24.  Φιδζσ ςυςκ. ½ κιλοφ 300 κιλά         

25.  Ηελζ ςκόνθ (φροφτων) 100 κιλά         

26. Μανζλα φακ. 50 γραμ 10 τεμ         

27. Ξοςχοκάρυδο φακ. 50 γραμ 10 τεμ         

28 Υόδα φαγθτοφ 200 φακ         

29. Χαλβάσ 30 κιλά         

30. Αλάτι ψιλό ςυςκ. 12,5 κιλϊν 
περίπου 

500 κιλά         

31. Αλάτι αφαλάτωςθσ ςυςκ. 25 
κιλϊν περίπου 

5.000 κιλά         

32. Αλάτι επιτραπζηιο φιάλθ 51 τεμ         

33. Βανίλιεσ 200 τεμ         
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34. Βουτυράκι 10 γραμ 4.000 τεμ         

35. Ξακαρόνια χοντρά 1.400 κιλά         

36.  Ελιζσ 200 κιλά         

37. Ηάχαρθ ςυςκ. 1 κιλοφ 500 κιλά         

38. Βιτάμ 250 γραμ 50 κιλά         

39. Μρουαςάν 3.000 τεμ         

40. Μαφζσ ςπαςτόσ 3.000 τεμ         

41. Φςάι βουνοφ 1000 τεμ         

42. Ξουςτάρδα 10 κιλά         

43. Μζτςαπ 10 κιλά         

 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α9        

 

ΤΜΘΜΑ Α10 

ΚΑΤ.10. ΕΛΑΙΟΕΙΔΘ CPV: 15411100-3 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
Ελαιόλαδο εξαιρετικά 
παρκζνο ςε ςυςκ. 5 λίτρων 

2.000 λίτρα         

2. 
Μαλαμποκζλαιο ςε ςυςκ. 5 
λίτρων 

150 λίτρα         

 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α10        

 

ΤΜΘΜΑ Α11 

ΚΑΤ.11. ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ CPV: 15812100-4 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Φςουρζκια 40 κιλά         

2. Βαςιλόπιτεσ 40 κιλά         

3. 
Διάφορα γλυκά 
(παςτάκια, κωκ, ταρτάκια 
κλπ) 

50 κιλά         

 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α11        
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ΤΜΘΜΑ Α12 

ΚΑΤ.12. ΑΥΓΑ CPV:03142500-3 

Α/Α 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Αυγά 13.000 τεμ         

 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α12        

 

ΤΜΘΜΑ Α13 

ΚΑΤ.13. ΑΡΟΦΛΟΙΟΜΕΝΕΣ ΡΑΤΑΤΕΣCPV:  03221200-1 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΜΡΟΙΚΘ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

% 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΡΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 
1. Αποφλοιωμζνεσ 
πατάτεσ 

4.000 κιλά         

 ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α13        

 

 

Ραράρτθμα VI – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

Εκδότθσ (Ρνομαςία Φράπεηασ, υποκατάςτθμα):  

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 

ΣΤΡΥ : Γ.Ο ΣΦΡΝΕΞΑΙΔΑΥ «ΞΣΡΔΡΥΑΜΕΙΡ» 
Θζςθ Μουρί ΦΜ 50200 Στολεμαΐδα 
 
ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ ΑΤ. ........................... ΣΡΥΡΧ ……….. ΕΧΤΩ 
 
1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των 
………………..ευρϊ και ολογράφωσ ……………………………… υπζρ τθσ εταιρείασ…………………………… ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 
ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό τθσ Χπθρεςίασ ςασ ….……για τθν ανάδειξθ αναδόχου για «προμικεια 
διαφόρων προϊόντων διατροφισ », με τθσ με αρικμ. 20/2021 (Αρικμόσ Ε.ΥΘ.ΔΘ.Υ………………..διακιρυξθσ ςασ).  
2. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
τθσ εν λόγω Εταιρείασ/ Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  
3. Σαραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ δθϊςεωσ από το δικαίωμα 
προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα 
οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Μϊδικα, όπωσ και από τα 
δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 
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4. Υε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε ότι 
θ (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ 
δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ 
οποιαδιποτε από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ.  
5. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ 
(εταιρείασ) ……………..…………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι 
αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ 
υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.  
6. Υασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ ….../……../……….. οπότε και κα επιςτραφεί ς' 
εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι. Ξζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του 
ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Χπθρεςία ςασ 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Φράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΟΣΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 
Χπουργείο Ρικονομικϊν για τθν Φράπεηα μασ. 
 8. Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου 
 
 
 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

Εκδότθσ (Ρνομαςία Φράπεηασ, υποκατάςτθμα):  

Θμερομθνία ζκδοςθσ :  

Σροσ το Γ.Ο ΣΦΡΝΕΞΑΙΔΑΥ «ΞΣΡΔΡΥΑΜΕΙΡ» 
Θζςθ Μουρί ΦΜ 50200 Στολεμαΐδα 
ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΜΑΝΘΥ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΑΤ. …….. ΣΡΥΡΧ………… ΕΧΤΩ 

 Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊµεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊµατοσ τθσ διηιςεωσ µζχρι του ποςοφ των ΕΧΤΩ …………..………………… 
(ολογράφωσ ……………………), ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι µασ, υπζρ τθσ εταιρείασ 
……………………………………δ\νςθ……………………………………………………………. για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων 
τθσ µε αρικµό ςφµβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τον δθμόςιο διαγωνιςμό για «προμικεια διαφόρων 
προϊόντων διατροφισ», (αρ. διακ/ξθσ 20/2021, Αρικμόσ Ε.ΥΘ.ΔΘ.Υ ………….. προσ κάλυψθ αναγκϊν του Γ.Ο 
ΣΦΡΝΕΞΑΙΔΑΥ ΞΣΡΔΡΥΑΜΕΙΡ και το οποίο ποςόν καλφπτει το 4% τθσ ςυµβατικισ προ Φ.Σ.Α. αξίασ ………..……... 
ΕΧΤΩ αυτισ. Φο παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι µερικά χωρίσ καµία από 
µζροσ µασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιµο ι µθ τθσ απαίτθςθσ µζςα ςε τρεισ (3) θµζρεσ 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. - Θ παροφςα εγγφθςι µασ αφορά µόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει 
µζχρι ……………………. Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν µασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθµόςιο και ΟΣΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Χπουργείο Ρικονοµικϊν για τθν Φράπεηά µασ. 
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 (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

Ραράρτθμα VII – Ενθμζρωςθ Φυςικϊν Ρροςϊπων για τθν Επεξεργαςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων  

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που 
υπογράφει τθν προςφορά ωσ Σροςφζρων ι ωσ Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ Σροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ 
εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ 
προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 
Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Σροςφζρων ι Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ Σροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Υκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Σροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Υφμβαςθσ, θ προάςπιςθ 
των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Φα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα 
χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Σροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ 
των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για λογαριαςμό 
τθσ, δθλαδι οι Υφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Φο Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο πλαίςιο των 
αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Φα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-
δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, 
εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Υε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με 
δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Ξετά τθ λιξθ των ανωτζρω 
περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Φο φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Σροςφζρων είτε Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Σροςφζροντοσ, μπορεί να αςκεί 
κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον 
υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ 
αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία 
απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ 
επεξεργαςία. 
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Ραράρτθμα VIII – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

“ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
ΘΕΣΘ ΚΟΥΙ, ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, Τ.Κ.: 50200 

 
 

 
Υτθν Στολεμαΐδα ςιμερα ……………… οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. Φο…….............., που εδρεφει……….. με Αρικμό  Φορολογικοφ Ξθτρϊου (Α.Φ.Ξ.)………. και κωδικό θλεκτρονικισ 
τιμολόγθςθσ νομίμωσ εκπροςωποφμεν… από τ………  δυνάμει του (ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι»)   
 
2.Ρ/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν επωνυμία 
………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. ΑΦΞ:....................., 

ΔΡΧ: ................., Φ.Μ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον 
......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τθν υπϋ αρικμ 20/2021 διακιρυξθ (ΑΔΑΞ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ Ανακζτουςα 
Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Φθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ 
(ΑΔΑΞ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. …………… ειδικι πρόςκλθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

3. τι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ο.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Σαραρτιματα τθσ 

-........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ»  

5. τι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

 υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ 
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του 
παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ 
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Υυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο 

 
1.1.  Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ΔΙΑΦΡΤΩΟ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΕΙΔΩΟ ΔΙΑΦΤΡΦΘΥ 
1.2. Φα είδθ κα βρίςκονται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Σρομθκευτι, που κεωροφνται ςτο 
ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ. 
Φα είδθ που κα προμθκεφονται με βάςθ τθν παραγγελία του κάκε Οοςοκομείου κα πλθροφν τισ κατ' είδοσ 
ειδικότερα προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Φο κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των .......................€ πλζον Φ.Σ.Α και ………….. € ςυμπ. 
Φ.Σ.Α 

 
Άρκρο 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γ.Ο Στολεμαΐδασ «Ξποδοςάκειο». Θ δαπάνθ για τθν εν 
λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Μ.Α.Ε : 1511 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 
2021 του Φορζα .Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. 10039 (ΑΔΑ 60N646907Τ-Β0Θ 
& ΑΔΑΞ 21REQ009594391) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 
2021 και ζλαβε α/α 398 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Σλθρωμισ του 
φορζα.  

 
 
 

Άρκρο 3 
Διάρκεια ςφμβαςθσ –Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

 
3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ 
και μζχρι (1) ζτουσ με δυνατότθτα  παράταςθσ ενόσ (1) ζτουσ ακόμθ μετά από απόφαςθ Διοικθτικοφ Υυμβουλίου 
του Γ.Ο. Στολεμαΐδασ «ΞΣΡΔΡΥΑΜΕΙΡΧ», με τισ αντίςτοιχεσ προςφερόμενεσ τιμζσ του Αναδόχου και το ίδιο φυςικό 
αντικείμενο. 
3.2. Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν κακορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ  
 

Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
Ρ Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
4.1. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Οόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά Ζγγραφα 
τθσ Υφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ   όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
παροφςασ, ςφμφωνα με τθ ριτρα ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ.  
4.2. ότι κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Άρκρο 5 
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

 
5.1. Φο ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε ……………….…., πλζον ΦΣΑ…..% 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ . 
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του Χπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016γ)  

γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (άρκρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Χπζρ Ρργανιςμϊν Ψυχικισ Χγείασ (ΦΕΜ 545Β/24-03-2009) κράτθςθ ποςοςτοφ 2% επί τθσ αξίασ τθσ κάκε 
ςφμβαςθσ αφαιρουμζνων φόρων και κρατιςεων. 

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

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

• Σαρακρατείται φόροσ 4% (Ο. 2198/94) επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου.  

• Ρ Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό (%) ςτον οποίο ανάγεται θ ηθτοφμενθ προμικεια βαρφνει το Οοςοκομείο 

 
5.5. Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ  4%  επί του κακαροφ ποςοφ. 
5.6. λα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ κλπ.) 
ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο 
ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει 
χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.  
Υε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν 
επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι ςτθν ανακζτουςα αρχι το 
τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. 
Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ο.4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο. 
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Υε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν 
κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ.  

 
Άρκρο 6 

Χρόνοσ Ραράδοςθσ Υλικϊν- Ραραλαβι υλικϊν -  
Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν  

 
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά και κατόπιν προθγοφμενθσ ζγγραφθσ παραγγελίασ ςτισ αποκικεσ 
τροφίμων του κάκε ενδιαφερόμενου Οοςοκομείου, ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του, ςε κακθμερινι βάςθ ι 
εντόσ πζντε εργάςιμων θμερϊν, (ανάλογα τα είδθ) με φροντίδα, δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα του προμθκευτι, 
από τισ 7:00 π.μ. ζωσ τισ 9:00 π.μ. 
Φα προϊόντα που κα παραδίδονται κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ 
κακϊσ και τθν προςφορά του προμθκευτι, διαφορετικά θ ςφμβαςθ δε κα ιςχφςει και θ προμικεια των προϊόντων 
κα γίνει από τον επόμενο μειοδότθ, με χρζωςθ τθσ διαφοράσ τιμισ ςτον αρχικό μειοδότθ που δεν πλθροί τουσ 
όρουσ. 
Φα παραδιδόμενα είδθ ςυνοδεφονται απαραίτθτα από τιμολόγια ι δελτία αποςτολισ, αναγράφονται τα 
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία, τον κωδικό αρικμό τθσ ςφμβαςθσ, τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ τθσ κατάςταςθσ για κάκε 
είδοσ τθν ποςότθτα και τθν τιμι αυτϊν. 
Ρ προμθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ 
προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Υε περίπτωςθ 
οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
Μακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, ο Σρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με το Οοςοκομείο, 
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ του ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

Υε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Σρομθκευτι, ο οποίοσ υποχρεοφται 
μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα 
αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
Ρ Σρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα 
μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Απαγορεφεται ςτον Σρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που 
απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 
Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Υτθν περίπτωςθ που το αίτθμα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν 
ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Ξετά από 
κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία 
αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 
υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 
H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 
του Ο.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Ματά τθν διαδικαςία παραλαβισ των 
υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
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Άρκρο 7 
Δείγματα –Δειγματολθψία –Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Δειγματολθψία: 
Α. Ρι ζλεγχοι διακρίνονται ςε : α) Ξακροςκοπικοφσ, β) Εργαςτθριακοφσ. Ρι εργαςτθριακοί ζλεγχοι  περιλαμβάνουν 
: 
α) Φον Χθμικό 
β) Φον Ξικροβιολογικό  
γ) Φον Σαραςιτολογικό 
δ) Φον Φοξικολογικό κ.λ.π. 
 
Β. Ρι ανωτζρω ζλεγχοι (διενζργεια μακροςκοπικοφ ελζγχου, λιψθ δειγμάτων και αποςτολι για εργαςτθριακό 
ζλεγχο ςτο Γ.Χ.Μ., ςτο Ινςτιτοφτο Χπ. Γεωργίασ κ.λ.π.) διενεργοφνται από τισ Επιτροπζσ Σαραλαβισ και τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ ελζγχου τροφίμων. Ρι επιτροπζσ παραλαβισ των ιδρυμάτων διενεργοφν τον μακροςκοπικό ζλεγχο ςε 
κάκε παραλαβι. ςο για τον εργαςτθριακό, δθλαδι τθν λιψθ δειγμάτων και τθν αποςτολι τουσ ςτο αρμόδιο 
εργαςτιριο, τον διενεργοφν οπότε το κεωροφν ςκόπιμο ι οπωςδιποτε ςε κάκε περίπτωςθ αμφιβολίασ για τθν 
ποιότθτα ι τθν προζλευςθ. 

Μαι ςτισ δφο ανωτζρω περιπτϊςεισ διενζργειασ εργαςτθριακοφ ελζγχου οι επιτροπζσ παραλαβισ ι ςτζλνουν 
απευκείασ τα δείγματα ςτο αρμόδιο εργαςτιριο ι καλοφν τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ ελζγχουν 
μακροςκοπικά το προϊόν και προβαίνουν ςτθν λιψθ δείγματοσ για εργαςτθριακό ζλεγχο εφόςον το κρίνουν 
αναγκαίο. 

Γ. Ματά τθ δειγματολθψία είναι απαραίτθτθ θ παρουςία του προμθκευτι ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου αυτοφ, 
ο οποίοσ κα υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο. 

Υε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωπόσ του αρνείται να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο 
δειγματολθψίασ, θ επιτροπι ςθμειϊνει ςτο πρωτόκολλο ότι ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωπόσ του αρνείται να 
υπογράψει και διενεργεί κανονικά τθ δειγματολθψία . 

Φο κόςτοσ των αναλφςεων των δειγμάτων, που αποςτζλλονται ςτο Γενικό Χθμείο του Μράτουσ, βαρφνουν τον 
εκάςτοτε προμθκευτι κατά τον δειγματιςμό των προςφερομζνων ειδϊν. 

Φα προϊόντα που κα παραδίδονται με βάςθ τθν παραγγελία του φορζα κα είναι Α' ποιότθτασ και κα πλθροφν τουσ 
όρουσ του Μϊδικα Φροφίμων και Σοτϊν και τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και τισ κατ' 
είδοσ ειδικότερα προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

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

Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν επιτροπι κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Χλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ 
που πραγματοποίθςε θ επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια 
επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 
του ν.4412/16. Φα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από 
τθν επιτροπι παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ 
εξζταςθσ, με τον τρόπο   που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ο.4412/16. 

Φο αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
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Ρ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 
τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με 
κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του 
υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται 
οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν 
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 
Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ 
άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.  

 
Άρκρο 8 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –Αντικατάςταςθ 
 
10.1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτουσ χρόνουσ, τθ διαδικαςία αντικατάςταςθσ και τθν τακτι προκεςμία που ορίηονται 
ςτθν απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ. 
10.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφ’ όςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του 
όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
10.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

Άρκρο 9 
Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

 
Ματά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται,  αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και εγγυάται  
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν καλι ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ βλάβθσ και λειτουργία του αντικειμζνου τθσ 
προμικειασ με τρόπο, περιεχόμενο ευκφνθσ  και ςε χρόνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6.6. τθσ Διακιρυξθσ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, 
προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.6. τθσ 
Διακιρυξθσ και ζχει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο άρκρο αυτό. 

 
Άρκρο 10 

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 
 
13.1. Ρ Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Υτον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ   
που προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. 
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13.2. Αν το ςυμβατικό υλικό φορτωκεί -παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και το άρκρο 206 του 
Ο.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο/τόκοσ και ειςπράττεται ςφμφωνα με το άρκρο 5.2.2. τθσ Διακιρυξθσ. 
 
13.3.  Υε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίςθσ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ 
βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από 
τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτο οικονομικό 
φορζα. Φο διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 
Δ = (ΦΜΦ ΦΜΕ) x Σ που: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω αναφερόμενα. Φο διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 
ΦΜΦ = Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
ΦΜΕ = Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Σ = Υυντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι από 
τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ρ ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμι …….. *προςδιορίηεται από τθν Α.Α. ςφμφωνα με 
τθν περ. γ τθσ παρ. 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ από 1,01 ζωσ και 1,05. Αν δεν προςδιορίηεται ςτθ Διακιρυξθ, λαμβάνει τθν 
τιμι 1,01.+ 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του 
Μϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Φο διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 

Άρκρο 11 
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 
14.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 4.5 τθσ Διακιρυξθσ. 
14.2. Φροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι ςυμφωνία 
των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 
 

Άρκρο 12 
Ανωτζρα Βία 

 
15.1.Φα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο 
που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
15.2.Ρ Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει 
ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ 
ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, 
προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Ξόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ τον 
απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 
 

Άρκρο 13 
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά τα αγακά που 
παραδόκθκαν, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ 
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υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και όταν αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα 
προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

 
Άρκρο 14 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

 
Άρκρο 15 

Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 
 
18.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που αναφζρεται ςτο 
άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ.   
18.2.Ρ Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Μυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν),6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που 
του αναγνωρίηονται και υπό τισ προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
18.3. Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι το κφροσ 
και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ Διακιρυξθσ.  
 

Άρκρο 16 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Υφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

 

 

ΡΙ ΥΧΞΒΑΝΝΡΞΕΟΡΙ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΦΘΟ ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΘ  ΓΙΑ ΦΡΟ ΑΟΑΔΡΧΡ 
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