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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 

Ρόλθ ΑΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 28100 

Τθλζφωνο 2671360153, 2671360182 

Φαξ 26710 22572 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@kefallonia.gov.gr, 
oikonomikhi@kefallonia.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κουςτουμπάρδθ Σοφία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.kefallonia.gov.gr 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Αργοςτολίου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι  «Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ» 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 Διμοσ Αργοςτολίου, κα Κουςτουμπάρδθ Σοφία, τθλ. 2671360153, 2671360182, email: 
prom@kefallonia.gov.gr, oikonomikhi@kefallonia.gov.gr  

  

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : http://www.kefallonia.gov.gr  

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: 

I. ο Διμοσ Αργοςτολίου. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 70.6699.23 
«Ρρομικεια παγωτϊν, ποτϊν, αναψυκτικϊν, και λοιπϊν εμπορευμάτων και πρϊτων υλϊν» 
ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020  του Διμου  

II. και το Δθμοτικό Γθροκομείο Αργοςτολίου (Δ.Γ.Α.). Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ 
βαρφνει τισ με Κ.Α. : 10.6654.01, 10.6654.02, 10.6654.03, 10.6654 ςχετικζσ πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 και 2021 του Δ.Γ.Α.  
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια νεροφ, μπφρασ, αναψυκτικϊν, ποτϊν, ειδϊν παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίασ, ηαχαροπλαςτικισ και παγωτϊν για τθν λειτουργία: : α)του 
κυλικείου τθσ παραλίασ   Ρλατφ Γιαλοφ   για   το χρονικό διάςτθμα  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  ωσ 
Οκτϊβριοσ   2020 & β) του ΔΓΑ,  για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
ανάκεςθσ ι  μζχρι εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων»          

Ειδικότερα για τον Διμο Αργοςτολίου απαιτείται ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ  να προβεί  ςτθν τοποκζτθςθ 
των ψυγείων ςυντιρθςθσ παγωτϊν και ςυγκεκριμζνα δφο (2) ψυγείων ςυντιρθςθσ παγωτϊν ςτο κυλικείο 
του Ρλατφ Γιαλοφ και ςτθν τοποκζτθςθ των ψυγείων ςυντιρθςθσ  νερϊν μπφρασ αναψυκτικϊν και 
ςυγκεκριμζνα δφο (2) ψυγείων ςυντιρθςθσ  νερϊν μπφρασ αναψυκτικϊν  ςτο κυλικείο του Ρλατφ Γιαλοφ. 
Κακϊσ και τθν απαραίτθτθ καφεμθχανι για το κυλικείο. 

 

  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 15000000-8(τρόφιμα) / 15555000-3, 15555100-4 (παγωτό και ςυναφι προϊόντα) / 
15982000-5(αναψυκτικά) / 15911000-7(οινοπνευματϊδθ ποτά)/ 15981000-8(μεταλλικό νερό ) /15961000-
2(μπφρα)/ 03221200-8 (οπωροκθπευτικά) /15612500-6(προϊόντα αρτοποιίασ ) /  15810000-
9(Αρτοςκευάςματα, φρζςκα είδθ ηαχαροπλαςτικισ και γλυκίςματα) / 15811100-7(ψωμί) /15612500-6 
Είδθ Κρεοπωλείου/  15119000-5(διάφορα κρζατα) / & 15220000-6(Κατεψυγμζνα ψάρια)/ 15331100-8 
Κατεψυγμζνα Λαχανικά / 15311000-1 Κατεψυγμζνεσ Ρατάτεσ 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

 

 

ΤΜΘΜΑ 1  : «1θ ΟΜΑΔΑ ΤΟΦΙΜΑ -ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ- (CPV: 15000000-8) με φορζα υλοποίθςθσ το 
Διμο Αργοςτολίου », εκτιμϊμενθσ αξίασ  21.110,30€ πλζον ΦΡΑ . 

ΤΜΘΜΑ 2  : «2θ ΟΜΑΔΑ- ΡΑΓΩΤΑ ( CPV:  15555000-3, 15555100-4) με φορζα υλοποίθςθσ το Διμο 
Αργοςτολίου », εκτιμϊμενθσ αξίασ 20.419,82€ πλζον ΦΡΑ . 

ΤΜΘΜΑ 3  : «3θ ΟΜΑΔΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  (CPV:  15982000-5) με φορζα υλοποίθςθσ το Διμο Αργοςτολίου 
», εκτιμϊμενθσ αξίασ 12.115,82€ πλζον ΦΡΑ ... 

ΤΜΘΜΑ 4  : «4θ ΟΜΑΔΑ - ΡΟΤΑ (CPV:  15911000-7) με φορζα υλοποίθςθσ το Διμο Αργοςτολίου », 
εκτιμϊμενθσ αξίασ  735,10€ πλζον ΦΡΑ . 

ΤΜΘΜΑ 5  : «5θ ΟΜΑΔΑ - ΝΕΟ (CPV:  15981000-8) με φορζα υλοποίθςθσ το Διμο Αργοςτολίου », 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 4.133,76€ πλζον ΦΡΑ . 

ΤΜΘΜΑ 6  : «6θ ΟΜΑΔΑ - ΜΡΥΑ (CPV:  15961000-2) με φορζα υλοποίθςθσ το Διμο Αργοςτολίου », 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 4.946,00€ πλζον ΦΡΑ . 

ΤΜΘΜΑ 7  : «7θ ΟΜΑΔΑ ΤΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ)  -  (CPV:  15000000-8) με φορζα υλοποίθςθσ το 
Νομικό Ρρόςωπο Δ.Γ.Α.  », εκτιμϊμενθσ αξίασ 70.058,09€  πλζον ΦΡΑ . 

ΤΜΘΜΑ 8  : «8θ ΟΜΑΔΑ ΟΡΩΟΚΘΡΕΥΤΙΚΑ  -  (CPV:  03221200-8) με φορζα υλοποίθςθσ το Νομικό 
Ρρόςωπο Δ.Γ.Α.  », εκτιμϊμενθσ αξίασ 18.565,10€ πλζον ΦΡΑ . 

ΤΜΘΜΑ 9  : «9θ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ, ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΨΩΜΙ  -  (CPV:  15612500-6 & 15810000-9 
& 15811100-7) με φορζα υλοποίθςθσ το Νομικό Ρρόςωπο Δ.Γ.Α.», εκτιμϊμενθσ αξίασ 25.383,06€ πλζον 
ΦΡΑ .  
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ΤΜΘΜΑ 10  : «10θ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΑ ΚΕΑΤΑ -  (CPV:  15612500-6 & 15119000-5) 
με φορζα υλοποίθςθσ το Νομικό Ρρόςωπο Δ.Γ.Α.  », εκτιμϊμενθσ αξίασ 23.662,35€ πλζον ΦΡΑ. 

ΤΜΘΜΑ 11  : «11θ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΙΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΡΑΤΑΤΕΣ -  
(CPV:  15220000-6 & 15331100-8 & 15311000-1) με φορζα υλοποίθςθσ το Νομικό Ρρόςωπο Δ.Γ.Α.  », 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 12.804,30€ πλζον ΦΡΑ . 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για:  

I. είτε για το ςφνολο των ζντεκα (11) τμθμάτων-ομάδων του διαγωνιςμοφ είτε: 

II. είτε για το ςφνολο των τμθμάτων-ομάδων  που αφοροφν το Διμο Αργοςτολίου (τμιμα 1 ζωσ και 
τμιμα 6)  

III. για το ςφνολο των τμθμάτων-ομάδων που αφοροφν το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοτικό Γθροκομείο 
Αργοςτολίου (από τμιμα 7 ζωσ και τμιμα 11)  

ςε κάκε περίπτωςθ όμωσ για τθ ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε τμιματοσ-ομάδασ όπωσ αυτι 
περιγράφεται αναλυτικά ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ κάκε ομάδασ τθσ αρικ. 01/2020  Μελζτθσ 
του τμιματοσ Τουριςμοφ, Ρολιτιςμοφ και Ραιδείασ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξισ του 
Διμου Αργοςτολίου. 

 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε 11. 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 244.697,07€  ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 13% 
& 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 213.933,70  ΦΡΑ : 30.737,37  ). 

 

Ο Διμοσ και το Δθμοτικό Γθροκομείο Αργοςτολίου διατθροφν το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερϊσ τθ 
ςφμβαςθ ζωσ το φψοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ με βάςθ και το 
ποςοςτό ζκπτωςθσ που κα επιτευχκεί, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ όχι πάνω από το 10% τθσ υπογραφείςασ 
ςφμβαςθσ ανά φορζα ςφμφωνα με το άρκρο 132παρ. 2β του ν. 4412/2016 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε  

α) για το  κυλικείο τθσ παραλίασ του Ρλατφ Γιαλοφ   για   το χρονικό διάςτθμα  από τθν 1θ Ιουλίου ,  ωσ 31 
Οκτϊβριου  2020 &  

β) το Δθμοτικό Γθροκομείο Αργοςτολίου,  για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ι  μζχρι εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, μόνο 
βάςει τθσ τιμισ, για τθ ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε τμιματοσ-ομάδασ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ  του άρκρου 86 του Ν.4412/2016. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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 υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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 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” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

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

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

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

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ». 

 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 7 και 13 ζωσ 15, 

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 
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 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 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. 

 Τθσ αρικ. 150/2020 Απόφαςθσ του Δ.Σ του Διμου Αργοςτολίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ αρικ. 1/2020 
Μελζτθ του Τμιματοσ Τουριςμοφ Ρολιτιςμοφ & Ραιδείασ του Διμου Αργοςτολίου και κακορίςκθκε ο 
τρόποσ εκτζλεςθσ του Διαγωνιςμοφ για τθν εν λόγω προμικεια με τθ διενζργεια Θλεκτρονικοφ 
Ανοικτοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Το αρικμ. 93/8298/01-06-2020 Αίτθμα Ανάλθψθσ Δαπάνθσ και τθν αρικ. 376/8301/01-06-2020 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  του Δθμάρχου  Αργοςτολίου  με τθν οποία  διατζκθκε θ πίςτωςθ 
ποςοφ 74.333,33 ευρϊ. 

 Τα αρικμ. 89/740/28-05-2020, 90/741/28-05-2020, 91/742/28-05-2020, 92/743/28-05-2020 Αιτιματα 
Ανάλθψθσ Δαπάνθσ, τθν αρικμ. 756/29-05-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ Ρολυετϊν Δαπανϊν 
και τισ αρικ. 90/752/29-05-2020, 91/753/29-05-2020, 92/754/29-05-2020, 93/755/29-05-2020 
Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  τθσ Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Αργοςτολίου με τθν 
οποία  διατζκθκε θ πίςτωςθ ποςοφ 25.000,00  ευρϊ, 15.000,00 ευρϊ, 10.000,00 ευρϊ και 11.966,94 
ευρϊ αντίςτοιχα. 

 Τθν αρικ. 83/2020  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αργοςτολίου  με τθν οποία 
εγκρίκθκαν και κακορίςτθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ 
ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΣΤΟ 
ΚΘΜΔΘΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΘ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 

ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

09/06/2020 
Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.go
v.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

10/06/2020 
11/06/2020 και 

ώρα 07:00:00 π.μ. 
25/06/2020 και ώρα 

15:00:00 μ.μ. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 93026 
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Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο , ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Συγκεκριμζνα, με το υπ’ αρ. πρωτ.: 8760/05-06-2020 διαβιβαςτικό τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν, εςτάλθ για δθμοςίευςθ θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ ςτισ εφθμερίδεσ:  

1. ΘΜΕΘΣΙΟΣ 
2. Θ ΡΩΙΝΘ ΓΝΩΜΘ 
3. ΕΜΘΣ 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): www.argostoli.gov.gr ςτθν διαδρομι: Ο Διμοσ ► Διακθρφξεισ / Διαγωνιςμοί, ςτισ 09/06/2020.  

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ (Αρ. πρωτ. 8759/05-06-2020)  

2. το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+  

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

5. Θ αρικ. 01/2020 Μελζτθ του  Τμιματοσ Τουριςμοφ Ρολιτιςμοφ & Ραιδείασ του Διμου Αργοςτολίου 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 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 ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 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 υποβάλλονται 
είτε 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) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ.  
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Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)i. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα - αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ 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 ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ 

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

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτα ωσ κάτωκι αναφερόμενα ποςά ανά ομάδα: 

Α/Α(ΟΜΑΔΑ) ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΦΟΕΑΣ 

ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 
ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ρροχπ/όσ 
χωρίσ ΦΡΑ 

ΡΟΣΟ ΕΓΓ. 
ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 ΤΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ) 
ΔΘΜΟΣ 

ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
21.110,30 422,21 

2 (ΡΑΓΩΤΑ) 
ΔΘΜΟΣ 

ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
20.419,82 408,4 

3 (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) 
ΔΘΜΟΣ 

ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
12.115,82 242,32 

4 (ΡΟΤΑ) 
ΔΘΜΟΣ 

ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
735,1 14,7 

5 (Νερό) 
ΔΘΜΟΣ 

ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
4.133,76 82,68 

6 (ΜΡΥΑ) 
ΔΘΜΟΣ 

ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
4.946,00 98,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 63.460,80 1.269,23 

7 ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ Δ.Γ.Α. 70.058,09 1.401,16 

8 ΟΡΩΟΚΘΡΕΥΤΙΚΑ Δ.Γ.Α. 18.565,10 371,3 

9 ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΪΑΣ/ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ/ΨΩΜΙ Δ.Γ.Α. 25.383,06 507,66 
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10 ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ/ΔΙΑΦΟΑ ΚΕΑΤΑ Δ.Γ.Α. 23.662,35 473,25 

11 
(ΚΑΤΕΨ. 

ΨΑΙΑ),(ΚΑΤΕΨ.ΛΑΧΑΝΙΚΑ),(ΚΑΤΕΨ.ΡΑΤΑΤΕΣ) 
Δ.Γ.Α. 12.804,30 256,09 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Γ.Α 150.472,90 3.009,46 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 213.933,70 4.278,69 

 

 

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

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, ιτοι μζχρι 02/08/2021 άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

 

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.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

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

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (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. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

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 τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

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

ι/και 
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γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

2.2.3.3  Κατ' 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 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,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 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 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) 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, κατά τα οριηόμενα 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 ςοβαρϊν ψευδϊν 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 του άρκρου 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 εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  
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(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα 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  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

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

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

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ ότι  διακζτουν/ παρζχουν: 

 μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν προθγοφμενθ τθσ δθμοςιεφςεωσ τθσ 
παροφςθσ τριετία, (δθλαδι για τα ζτθ 2016 – 2017 - 2018), ίςο ι ανϊτερο με το 100% του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ζκαςτθσ ομάδασ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ για τθν οποία 
υποβάλλουν προςφορά. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) κατά τθ διάρκεια των τριϊ(3) τελευταίων ετϊν  , να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ 
αντίςτοιχθσ προμικειασ για τθν κάκε ομάδα τμθμάτων ςτθν οποία ςυμμετζχουν, (όπωσ ορίηεται το 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν παράγραφο 1.3) ίςθσ ι μεγαλφτερθσ αξίασ του προχπολογιςμοφ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ Ομάδασ Τμθμάτων. 

β) να διακζτουν τα κατάλλθλα μζςα για τθν διακίνθςθ των προϊόντων, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Aϋ, κατά περίπτωςθ 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Δεν απαιτοφνται. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα 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. Στθν 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.  

Πταν 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. 

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

  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

 Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα  ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
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Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο 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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται   ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
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 οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικών. Σθμειώνεται ότι δεν απαιτείται κεώρθςθ 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 παρακάτω δικαιολογθτικά. 

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 
υποβλι 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 τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ 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 Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω 
πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
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κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

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 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

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 αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ των τριϊν τελευταίων χριςεων . Εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

 Μία (1) ι και περιςςότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν αντίςτοιχθσ προμικειασ, για τθν κάκε ομάδα 
τμθμάτων ςτθν οποία ςυμμετζχουν, (όπωσ ορίηεται το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν παράγραφο 
1.3) ίςθσ ι μεγαλφτερθσ αξίασ του προχπολογιςμοφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ομάδασ Τμθμάτων 
ςυνοδευόμενεσ από τισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τθν αρμόδια αρχι. 

 Κατάλογο των παραδόςεων ςυγκεκριμζνου τφπου που εκτελζςκθκαν τθν τελευταία τριετία ςυνο- 
δευόμενο από αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τθν αρμόδια αρχι. Εάν δε, ο 
αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά και βεβαίωςθ του 
αποδζκτθ τθσ προμικειασ (π.χ. περί ορκισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ). 

 Άδεια κυκλοφορίασ κατάλλθλου μεταφορικοφ μζςου, για τθν μεταφορά ειδϊν, και άδεια ι 
ζγκριςθ καταλλθλότθτασ από τθν Δ/νςθ Κτθνιατρικισ ι άλλεσ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ για τα μζςα 
μεταφοράσ. 

 Άδεια λειτουργίασ ψυκτικϊν αποκθκϊν  εφόςον απαιτείται από τθν αρμόδια υπθρεςία 

 Κακϊσ επίςθσ και κάκε άλλο ζγγραφο ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ όρουσ τθσ μελζτθσ και των 
επιςυναπτόμενων ςτθν παροφςα εγγράφων, ανάλογα με τα Τμιματα που κα ςυμμετάςχουν 

 

Β.5. 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 ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

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

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

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

Β.7. Οι 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 Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

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

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

Β.9. Στθν 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. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράç 

βάςει τιμισ  για τθ ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ , για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά ομάδα /τμιμα.  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για:  

I. είτε για το ςφνολο των ζντεκα (11) τμθμάτων-ομάδων του διαγωνιςμοφ είτε: 

II. είτε για το ςφνολο των τμθμάτων-ομάδων  που αφοροφν το Διμο Αργοςτολίου (τμιμα 1 ζωσ και 
τμιμα 6)  
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III. για το ςφνολο των τμθμάτων-ομάδων που αφοροφν το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοτικό Γθροκομείο 
Αργοςτολίου(από τμιμα 7 ζωσ και τμιμα 11) 

 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

 

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
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(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . 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 μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα...), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει 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 Ραράρτθμα.  

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

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππό)θάθειν «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά». 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω και  ςτο Ραράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια δίνεται  ςε ευρϊ ανάλογα με το είδοσ τθσ μονάδασ (λίτρο,τεμάχιο,κιλό,κ.λ.π.).  

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
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 Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 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 κεφάλαιο ....του Ραραρτιματοσ ...τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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 α 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. 

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

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

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

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

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
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η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (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: 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»  
τθν ΡΕΜΡΤΗ 02/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ώρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016 

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

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρώνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) 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. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
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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 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, 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 αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (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 δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ 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 κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ρποςοςτό 15% ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
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γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

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

(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.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

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 ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
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Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

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

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο,) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ :  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με 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, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 
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4.4 Τπεξγνιαβία 

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

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

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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

Ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα διατθροφν το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ ζωσ 
το φψοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ με βάςθ και το ποςοςτό ζκπτωςθσ 
που κα επιτευχκεί, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ όχι πάνω από το 10% τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ ανά 
φορζα ςφμφωνα με το άρκρο 132παρ. 2β του ν. 4412/2016 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

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

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

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν που κάκε φορά 
παραδίδονται, κακϊσ τόςο ο Διμοσ Αργοςτολίου όςο και το Δθμοτικό Γθροκομείο Αργοςτολίου δεν 
διακζτουν αποκικεσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 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.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

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

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

γ) Κράτθςθ 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 Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο 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 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

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. 

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

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

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα υλικά τμθματικά , ςτισ ποςότθτεσ, τον τόπο και το χρόνο 
που κα ςυμφωνείται ,κάκε φορά, με ζκαςτο εκ των φορζων υλοποίθςθσ τθσ παροφςθσ. Ειδικότερα ο 
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφςει τα υλικά ςφμφωνα με τθν  επικυμία τθσ υπθρεςίασ 
τμθματικά. Στθν περίπτωςθ των τμθματικϊν παραδόςεων τα υλικά κα παραδίδονται άμεςα μετά από τθν 
ειδοποίθςθ και τθν διζλευςθ εφλογθσ προκεςμίασ μίασ θμζρασ  ςτο κυλικείο του Ρλατφ Γιαλοφ ΔΕ 
Αργοςτολίου για τον Διμο Αργοςτολίου , ςτον. ξενϊνασ Αγίου Ανδρζα-ΤΚ ΡΕΑΤΑΤΩΝ ι ςτο νζο κτίριο 
Γθροκομείου για το Δ.Γ.Α.. 

Ο 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. Στθν 
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. 

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. Ο 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. 

Μετά 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. 

6.1.4. Ειδικότερα για τον Διμο Αργοςτολίου απαιτείται ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να προβεί  ςτθν 
τοποκζτθςθ δφο (2)  ψυγείων ςυντιρθςθσ παγωτϊν και δφο (2) ψυγείων ςυντιρθςθσ  νερϊν μπφρασ 
αναψυκτικϊν  ςτο κυλικείο του Ρλατφ Γιαλοφ, κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ καφεμθχανζσ. Ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προχωριςει ςτθν τοποκζτθςθ του παραπάνω εξοπλιςμοφ εντόσ 5 θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προκειμζνου να ξεκινιςει θ προμικεια. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

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

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 

20PROC006844437 2020-06-10



 

Σελίδα 38 

ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

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

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

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

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙ, ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

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. Οι 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  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

6.4 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμϊν κακϋολθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
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καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ανακζτουςα Αρχι τθσ Σφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Αργοςτολίου και το Νομικό του Ρρόςωπο «Δθμοτικό 
Γθροκομείο Αργοςτολίου» 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Θ ςφμβαςθ που πρόκειται να ανατεκεί αφορά τθν προμικεια νεροφ, μπφρασ, αναψυκτικϊν, ποτϊν, ειδϊν 
παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίασ, ηαχαροπλαςτικισ και παγωτϊν για τθν 
λειτουργία: : α)του κυλικείου τθσ παραλίασ   Ρλατφ Γιαλοφ του Διμου Αργοςτολίου   για   το χρονικό 
διάςτθμα  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  ωσ και  31 Οκτϊβριου   2020 & β) του Δθμοτικοφ 
Γθροκομείου Αργοςτολίου,  για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ 
ι  μζχρι εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων» 

 

 Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ 

o Θ υπ’ αρικ. 150/2020 Απόφαςθ του Δ.Σ του Διμου Αργοςτολίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
αρικ. 1/2020 Μελζτθ του Τμιματοσ Τουριςμοφ Ρολιτιςμοφ & Ραιδείασ του Διμου 
Αργοςτολίου και κακορίςκθκε ο τρόποσ εκτζλεςθσ του Διαγωνιςμοφ για τθν εν λόγω 
προμικεια με τθ διενζργεια Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ κάτω των 
ορίων  

o Το αρικμ. 93/8298/01-06-2020 Αίτθμα Ανάλθψθσ Δαπάνθσ και τθν αρικ. 376/8301/01-06-
2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  του Δθμάρχου  Αργοςτολίου  με τθν οποία  
διατζκθκε θ πίςτωςθ ποςοφ 74.333,33 ευρϊ. 

o Τα αρικμ. 89/740/28-05-2020, 90/741/28-05-2020, 91/742/28-05-2020, 92/743/28-05-
2020 Αιτιματα Ανάλθψθσ Δαπάνθσ, τθν αρικμ. 756/29-05-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ Ρολυετϊν Δαπανϊν και τισ αρικ. 90/752/29-05-2020, 91/753/29-05-2020, 
92/754/29-05-2020, 93/755/29-05-2020 Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  τθσ 
Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Αργοςτολίου με τθν οποία  διατζκθκε θ πίςτωςθ 
ποςοφ 25.000,00  ευρϊ, 15.000,00 ευρϊ, 10.000,00 ευρϊ και 11.966,94 ευρϊ αντίςτοιχα. 

o Θ υπ’ αρικ. 80/2020  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αργοςτολίου  με τθν 
οποία εγκρίκθκαν και κακορίςτθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ, 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια νεροφ, μπφρασ, αναψυκτικϊν, ποτϊν, ειδϊν παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊασ, ηαχαροπλαςτικισ και παγωτϊν για τθν λειτουργία: : α)του 
κυλικείου τθσ παραλίασ   Ρλατφ Γιαλοφ   για   το χρονικό διάςτθμα  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  ωσ 
Οκτϊβριοσ   2020 & β) του ΔΓΑ,  για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
ανάκεςθσ ι  μζχρι εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων» 
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Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 

Α]ΓΕΝΙΚΑ  

 

Σθμειϊνεται ότι: 

Α+ όπου αναγράφεται επϊνυμο προϊόν , θ ονομαςία αυτι είναι ενδεικτικι. Τονίηεται δε ότι θ αναφορά τθσ 
επϊνυμθσ εμπορικισ ονομαςίασ ςε καμία περίπτωςθ δεν αποτελεί κριτιριο αποκλειςμοφ άλλθσ 
προςφοράσ. Θ αναφορά επϊνυμου προϊόντοσ γίνεται προσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων για τθν 
ορκι κατανόθςθ των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν. Σε περίπτωςθ προςφοράσ άλλθσ εμπορικισ 
ονομαςίασ (μάρκασ), τότε κα πρζπει να τεκμθριϊνεται από τον προςφζροντα ότι το προςφερόμενο είδοσ 
είναι ιςοδφναμο ι και ανϊτερο από το ηθτοφμενο,  

Β+ όπου αναγράφεται ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα προϊόντοσ (λ.χ. ΚΟΥΑΣΣΑΝ  ΣΟΚΟΛΑΤΑ κατ’ ελάχιςτον  85 
γρ.), αυτι είναι θ κατ’ ελάχιςτόν  αιτοφμενθ ποςότθτα του εν λόγω προϊόντοσ. 

Πλα τα υπό προμικεια είδθ κα είναι επϊνυμα ι άλλα ομότιμα, άριςτθσ ποιότθτασ από αυτά που 
κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο ,ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ και κα πλθροφν τισ εγκεκριμζνεσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Αν τα υλικά αποδειχκοφν από τον ζλεγχο ακατάλλθλα θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να τα απορρίψει ι να 
επιβάλλει περικοπι λόγω υποβακμιςμζνθσ ποιότθτασ, κατά τθν εκτίμθςθ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ.   

Ο Διμοσ Αργοςτολίου ι το   Νομικό του  Ρρόςωπο ΔΓΑ, ζχουν το δικαίωμα να αυξομειϊςουν μονομερϊσ 
χωρίσ αποηθμίωςθ ι αφξθςθ των τιμϊν, τισ υπό προμικεια ποςότθτεσ των ειδϊν. Ιδιαίτερα για το κυλικείο 
του Ρλατφ Γιαλοφ που λόγω τθσ φφςεωσ  τθσ προμικειασ οι ακριβείσ ποςότθτεσ δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφκοφν επακριβϊσ και τροποποιοφνται ανάλογα με τθν ηιτθςθ. Δεν επιτρζπεται μεταγενζςτερθ 
αφξθςθ των τιμϊν μονάδασ και θ προμικεια δεν υπόκειται ςτισ διατάξεισ περί ανακεωριςεωσ των τιμϊν 
μονάδασ. Σαν χρόνοσ οριςτικισ παραλαβισ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα του ενόσ (1) μινα από τθν 
παραλαβι των υλικϊν. 

Κριτιριο επιλογισ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά., μόνο βάςει τθσ τιμισ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  του άρκρου 86 του Ν.4412/2016.  

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφςει τα υλικά ςφμφωνα με τθν  επικυμία τθσ υπθρεςίασ 
τμθματικά. Στθν περίπτωςθ των τμθματικϊν παραδόςεων τα υλικά κα παραδίδονται άμεςα μετά από τθν 
ειδοποίθςθ και τθν διζλευςθ εφλογθσ προκεςμίασ μίασ θμζρασ  ςτο κυλικείο του Ρλατφ Γιαλοφ ΔΕ 
Αργοςτολίου για τον Διμο Αργοςτολίου , ςτο Δ.Γ.Α. (ξενϊνασ Αγίου Ανδρζα-ΤΚ ΡΕΑΤΑΤΩΝ ι νζο κτίριο 
Γθροκομείου).  

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και θ τμθματικι  προςκόμιςθ των ειδϊν ςτον εκάςτοτε Φορζα 
(Διμοσ, Δθμοτικό Γθροκομείο) και ςτα ςθμεία που κα υποδειχκοφν. Ειδικότερα για τον Διμο Αργοςτολίου 
απαιτείται ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ για τθν Ομάδα 2 (παγωτά)   να προβεί  ςτθν τοποκζτθςθ των ψυγείων 
ςυντιρθςθσ παγωτϊν και ςυγκεκριμζνα δφο (2) ψυγείων ςυντιρθςθσ παγωτϊν ςτο κυλικείο του Ρλατφ 
Γιαλοφ. Για τισ ομάδεσ 3-6 του Διμου Αργοςτολίου  απαιτείται ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ  να προβεί  ςτθν 
τοποκζτθςθ των ψυγείων ςυντιρθςθσ  νερϊν μπφρασ αναψυκτικϊν και ςυγκεκριμζνα δφο (2) ψυγείων 
ςυντιρθςθσ  νερϊν μπφρασ αναψυκτικϊν  ςτο κυλικείο του Ρλατφ Γιαλοφ. Κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ 
καφεμθχανζσ για το κυλικείο. Καμία επιβάρυνςθ δεν κα επιβλθκεί από τον ανάδοχο για τθν παροχι και 
τοποκζτθςθ (ςε πλιρθ λειτουργία) των ψυγείων ςυντιρθςθσ των ανωτζρω . Κάκε φορζασ είναι 
υποχρεωμζνοσ να διαφυλάττει τα ψυγεία και να τα διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ, κακϊσ αποτελοφν 
περιουςία του αναδόχου. Αρμόδιοσ για τθν υπογραφι ςχετικϊν ςυμφωνθτικϊν για τθν ακεραιότθτα του 
εξοπλιςμοφ είναι ο Διευκυντισ Οικονομικϊν υπθρεςιϊν. 

Σε κάκε περίπτωςθ  ο Φορζασ ευκφνεται μόνον για φκορζσ και ηθμιζσ που αποδεδειγμζνα οφείλονται ςε 
δικι του υπαιτιότθτα (κακι χριςθ, κλπ). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προχωριςει ςτθν τοποκζτθςθ των ψυγείων εντόσ 5 θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προκειμζνου να ξεκινιςει θ προμικεια ζκαςτθσ ομάδασ. 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ωσ τον Οκτϊβριο του 2020(31/10/2020) για το 
Διμο Αργοςτολίου  και  για ζνα ζτοσ ι μζχρι τθν εξάντλθςθ των αποκεμάτων για τα Νομικά του Ρρόςωπα.              

Ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα διατθροφν το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ ζωσ 
το φψοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ με βάςθ και το ποςοςτό ζκπτωςθσ 
που κα επιτευχκεί, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ όχι πάνω από το 10% τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ ανά 
φορζα ςφμφωνα με το άρκρο 132 παρ. 2β. 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του προμθκευτι να προμθκεφςει τα υλικά ι παρατθρθκοφν κακυςτεριςεισ ςτθν 
παράδοςι τουσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο ζχει το δικαίωμα να διαλφςει τθ ςφμβαςθ και να κθρφξει ζκπτωτο 
τον προμθκευτι.  Θ προςφορά κα πρζπει να είναι γραμμζνθ ςτα Ελλθνικά και να είναι κακαρογραμμζνθ, 
να μθν ζχει ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ, ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα απορρίπτεται. 

Ο προμθκευτισ υπόκειται ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ του νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν 
τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ δθμοπρατοφςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ οφτε για το 
περιεχόμενο του φακζλου προςφοράσ, οφτε και για οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ υποβολισ αυτοφ. 

Μετά τθν παράδοςθ των υλικϊν ςτθν αρμόδια επιτροπι ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ κα 
υποβλθκοφν τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ. 

Β]ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

1)ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

 Πλα τα είδθ παντοπωλείου πρζπει να είναι Α’ ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ και 
Κοινοτικζσ διατάξεισ. Επίςθσ τα είδθ κα πρζπει να είναι ευρζωσ διαδεδομζνα ςτθν ελλθνικι αγορά, να 
είναι αναγνωρίςιμα και δοκιμαςμζνα από το ευρφ κοινό και όλεσ οι βιομθχανίεσ (που παράγουν τα 
ςυγκεκριμζνα τρόφιμα) να εφαρμόηουν ςφςτθμα HACCP και να κατζχουν πιςτοποιθτικό ISO22000 (ι 
παρόμοιο πιςτοποιθτικό). Σε όλεσ τισ ςυςκευζσ τροφίμων κα πρζπει να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, εφόςον τα προϊόντα δεν καλφπτουν τουσ όρουσ υγιεινισ διατροφισ να τα 
αντικαταςτιςει αμζςωσ με υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ. Οπωςδιποτε δε ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ 
παραγγελία του κάκε φορζα υλοποίθςθσ. 

Ειδικά για τα τυποποιθμζνα –ςυςκευαςμζνα τρόφιμα οι ενδείξεισ που πρζπει να φζρουν υποχρεωτικά 
είναι: 

Θ ονομαςία πϊλθςθσ. 

-Ο κατάλογοσ των ςυςτατικϊν. 

-Θ κακαρι ποςότθτα για τα προςυςκευαςμζνα τρόφιμα. 

-Θ χρονολογία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ και ςτθν περίπτωςθ τροφίμων που είναι ευαλλοίωτα από 

μικροβιολογικι άποψθ, θ τελικι χρονολογία ανάλωςθσ. 

-Οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ , χριςθσ. 

-Το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του παραςκευαςτι ι του ςυςκευαςτι. 

-Ο τόποσ παραγωγισ ι προζλευςθσ ςτθν περίπτωςθ που θ παράλειψθ μπορεί να οδθγιςει ςε πλάνθ τον 
καταναλωτι ωσ προσ τον πραγματικό τόπο παραγωγισ ι προζλευςθσ του τροφίμου. 

2) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Τα είδθ κρεοπωλείου κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ, τουσ όρουσ 
του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και 
Κτθνιατρικζσ διατάξεισ. Άριςτθ ποιότθτα νοείται αυτι τθσ αγορανομικισ διάταξθσ. Απαγορεφεται θ 
αποςτολι και παραλαβι ελαττωματικϊν και αλλοιωμζνων ειδϊν. Το κρζασ να είναι από ηϊο νεαρισ 
θλικίασ, το οποίο να βρίςκεται ςε καλι κρεπτικι κατάςταςθ, κόκκινου χρϊματοσ για το μοςχάρι άςπρο για 
το χοιρινό, χωρίσ οςμι και αίματα, θ ποςότθτά του κα ανικει ςτο ίδιο είδοσ ηϊου ι από ολόκλθρο αν 
πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ηϊων. Ρολφ μεγάλθ προςοχι ςτα πιςτοποιθτικά του 
κρζατοσ όπου κα επιδεικνφεται θ ταυτότθτα του ηϊου (χϊροσ προζλευςθσ, χϊροσ ςφαγισ). Τα πουλερικά 
κα είναι νωπά, τρυφερά εφςαρκα με δζρμα μαλακό – λείο χωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι, ςπαςμζνα 
κόκαλα, ςοβαροφσ μϊλωπεσ ι εκδορζσ, χωρίσ εγκαφματα ψφξθσ, καλισ κρζψθσ και άριςτθσ ποιότθτασ. 
Ρρζπει δε να είναι ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ παραγγελία του κάκε φορζα υλοποίθςθσ. 
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3)ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΘ 

Τα κατεψυγμζνα είδθ να είναι ςε ςυςκευαςία ωσ αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ 
παροφςθσ, όπωσ διατίκενται ςτθν ευρεία αγορά και να αναγράφονται α) θ ονομαςία πϊλθςθσ 
ςυμπλθρωμζνθ με τθν ζνδειξθ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ι ΥΡΕΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ, β) θ ςυςκευαςία τουσ να 
μθν είναι φκαρμζνθ ι ςκιςμζνθ και ζχει ευανάγνωςτεσ τισ ενδείξεισ τθσ θμερομθνίασ αλιείασ, κατάψυξθσ 
και τθσ λιξθσ ςυντιρθςισ τουσ, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, ςχετικά προςφάτου καταψφξεωσ γ) ςτθ 
ςυςκευαςία τουσ να αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ (Κ.Α.) ΕΟΚ τθσ εγκατάςταςθσ παραγωγισ δ) ςαφι 
ανακοίνωςθ «απαγορεφεται θ εκ νζου κατάψυξθ μετά τθν απόψυξθ». Να είναι ςφμφωνα με τισ 
αγορανομικζσ διατάξεισ, τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, 
κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και Κτθνιατρικζσ διατάξεισ. Άριςτθ ποιότθτα νοείται αυτι τθσ αγορανομικισ 
διάταξθσ. Απαγορεφεται θ αποςτολι και παραλαβι ελαττωματικϊν και αλλοιωμζνων ειδϊν. Οπωςδιποτε 
δε να είναι ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ παραγγελία του κάκε φορζα υλοποίθςθσ. 

4) ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ 

Πλα τα είδθ Αρτοποιίασ πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ, τουσ 
όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και 
Κτθνιατρικζσ διατάξεισ. Οπωςδιποτε δε ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ παραγγελία του κάκε φορζα 
υλοποίθςθσ. 

5) ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ 

Τα είδθ οπωροπωλείου κα είναι Αϋ ποιότθτασ, τθσ εποχισ, νωπά και απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα. 
Ρρϊτθ ποιότθτα νοείται αυτι τθσ αγορανομικισ διάταξθσ. Απαγορεφεται θ αποςτολι και παραλαβι 
οπωρϊν ελαττωματικϊν. Ρρζπει όλεσ οι ςειρζσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και του αυτοφ μεγζκουσ. 
Οπωςδιποτε δε ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ παραγγελία του κάκε φορζα υλοποίθςθσ. 

6) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ 

Πλα τα γαλακτοκομικά  είδθ πρζπει να είναι Α’ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και Κτθνιατρικζσ 
διατάξεισ. Οπωςδιποτε δε ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ παραγγελία του κάκε φορζα υλοποίθςθσ. 

7) ΡΑΓΩΤΑ 

Πλα τα παγωτά πρζπει να είναι Α’ ποιότθτασ, επϊνυμα  που να κυκλοφοροφν ευρζωσ ςτθν ελλθνικι 
αγορά και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, 
κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και Κτθνιατρικζσ διατάξεισ. Οπωςδιποτε δε ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ 
παραγγελία του κάκε φορζα υλοποίθςθσ. 

8) ΡΟΤΑ ΜΡΥΕΣ ΝΕΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

Πλα τα είδθ πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ, τουσ όρουσ του 
Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και 
Κτθνιατρικζσ διατάξεισ. Οπωςδιποτε δε ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ παραγγελία του κάκε φορζα 
υλοποίθςθσ. 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ  

Α) Για το Διμο Αργοςτολίου  θ προβλεπόμενθ δαπάνθ  που ανζρχεται ςτο ποςό 74.333,33 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ , κα βαρφνει τον  προχπολογιςμό του Διμου και τον ΚΑΕ 70.6699.23 
«Ρρομικεια παγωτϊν, ποτϊν, αναψυκτικϊν, και λοιπϊν εμπορευμάτων και πρϊτων υλϊν» με διακζςιμθ 
πίςτωςθ 80.000,00€ του  οικονομικοφ ζτουσ  2020 για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ  και ζωσ  Οκτϊβριο 2020(31/10), 

Β) Για το ΝΡΔΔ  Δθμοτικό Γθροκομείο Αργοςτολίου θ προβλεπόμενθ δαπάνθ που ανζρχεται ςτο ποςό των 
170.363,74€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, κα βαρφνει  τουσ Κ.Α.Ε.  10.6654.01 &  10.6654.02 &10.6654.03  
&10.6654.04    του προχπολογιςμοφ  οικονομικοφ ζτουσ 2020 και 2021,εάν αυτό απαιτθκεί, για το χρονικό 
διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για ζνα ζτοσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων 
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Εκτιμώμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρώ, χωρίσ ΦΡΑ     

Θ εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ είναι  213.933,70€. 

 

 

 

 

Εκτιμώμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρώ, χωρίσ ΦΡΑ  

 

Α/Α(ΟΜΑΓΑ 
- ΣΜΖΜΑ) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΙΓΟΤ 
ΦΟΡΔΑ 

ΤΛΟΠΟΙΖΖ 
ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ 

Πξνυπ/φο ρσξέο 
ΦΠΑ 

1 ΣΡΟΦΙΜΑ (ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
21.110,30 

2 (ΠΑΓΧΣΑ) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
20.419,82 

3 (ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
12.115,82 

4 (ΠΟΣΑ) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
735,10 

5 (Νεξό) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
4.133,76 

6 (ΜΠΤΡΑ) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
4.946,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 63.460,80 

7 ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ Γ.Γ.Α. 70.058,09 

8 ΟΠΧΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΑ Γ.Γ.Α. 18.565,10 

9 ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΨΑ/ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ/ΦΧΜΙ Γ.Γ.Α. 25.383,06 

10 ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ/ΓΙΑΦΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑ Γ.Γ.Α. 23.662,35 

11 
(ΚΑΣΔΦ. 

ΦΑΡΙΑ),(ΚΑΣΔΦ.ΛΑΥΑΝΙΚΑ),(ΚΑΣΔΦ.ΠΑΣΑΣΔ) 
Γ.Γ.Α. 12.804,30 

ΤΝΟΛΟ Γ.Γ.Α 150.472,90 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 213.933,70 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα 
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ΟΜΑΓΔ-ΣΜΖΜΑΣΑ , απφ 1 Ϋσο θαη 6(ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ)  
 
 

ΟΜΑΓΑ 1ε-ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ CPV:15000000-8 ΣΡΟΦΙΜΑ (ΔΙΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ) 

A/A Δέδνο  ΜνλΪδα  
πνζφηεηα 
θαηΪ 
πξνζΫγγηζε  

Σηκά κνλΪδνο  ζπλνιν  ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

1 
ΚΡΟΤΑΑΝ  ΟΚΟΛΑΣΑ θαη 
ειΪρηζηνλ  85 γξ. 

ηεκΪρηα 254 0,60 152,40 13% 19,81 172,21 

2 
ΓΑΡΙΓΑΚΙΑ( 16 ΣΔΜ. 85 γξ θαη 
ειΪρηζηνλ)  ΓΙΑΦΟΡΔ ΓΔΤΔΙ 

KIB. 123 17,00 2.091,00 13% 271,83 2.362,83 

3 
ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ ΑΣΟΜΙΚΔ 220 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΧΝ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΣΔΜΑΥΙΑ  564 0,68 383,52 13% 49,86 433,38 

4 
ΕΑΜΠΟΝΟΣΤΡΟΠΙΣΔ  ΑΣΟΜΙΚΔ 
220 ΓΡ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΣΔΜΑΥΙΑ  564 0,80 451,20 13% 58,66 509,86 

5 
ΠΙΣΔ ΑΣΟΜΙΚΔ 240 ΓΡ ΚΑΣ 
ΔΛΑΥΙΣΟ  

ΣΔΜΑΥΙΑ  564 1,10 620,40 13% 80,65 701,05 

6 
ΠΑΝΑΚΟΠΙΣΔ ΑΣΟΜΙΚΔ 220 
ΓΡ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΣΔΜΑΥΙΑ  363 0,70 254,10 13% 33,03 287,13 

7 
ΦΧΜΑΚΙΑ ΑΣΟΜΙΚΑ 70 ΓΡ ΚΑΣ 
ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΣΔΜΑΥΙΑ  473 0,28 132,44 13% 17,22 149,66 

8 
ΝΔ ΚΑΦΔ(ζηηγκ.θαθΫο) ά Ϊιιν 
νκφηηκν  

ηεκΪρηα 25 52,00 1.300,00 13% 169,00 1.469,00 

9 
ΝΣΔΚΑΦΔΙΝΔ ΣΙΓΜΙΑΙΟΤ ΚΑΦΔ  
200 γξακ. 

ηεκΪρηα 3 7,00 21,00 13% 2,73 23,73 

10 
ΜΠΑΓΚΔΣΑ  ΑΝΣΟΤΙΣ 
ΑΣΟΜΙΚΖ 125 ΓΡ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟ 

ηεκΪρηα 4042 1,00 4.042,00 13% 525,46 4.567,46 

11 
ΓΑΛΑ ΜΔΡΙΓΑ Δ ΓΙΚΣΤ  ΣΧΝ 10 
ΣΔΜ 

ηεκΪρηα 327 0,72 235,44 13% 30,61 266,05 

12 ΚΑΦΔ   ΔΛΛΖΝΙΚΟ   ηεκΪρηα 40 8,00 320,00 13% 41,60 361,60 

13 ΛΟΤΚΑΝΙΚΑ  ΚΙΛΑ 47 5,00 235,00 13% 30,55 265,55 

14 ΣΤΡΙ  Δ ΦΔΣΔ  ΚΙΛΑ 36 6,50 234,00 13% 30,42 264,42 

15 ΕΑΜΠΟΝ Δ ΦΔΣΔ  ΚΙΛΑ 36 4,50 162,00 13% 21,06 183,06 

16 ΚΔΣΑΠ  ηεκΪρηα 25 4,60 115,00 13% 14,95 129,95 

17 ΜΟΤΣΑΡΓΑ  ηεκΪρηα 18 4,25 76,50 13% 9,95 86,45 

18 
ΠΟΣΖΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΓΙΑΦΑΝΑ 
(50ΑΓΑ)ησλ 430ml 

ΠΑΚΔΣΟ  400 2,00 800,00 24% 192,00 992,00 
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19 ΥΑΡΣΙΝΟΙ ΓΙΚΟΙ 2 ΠΟΣΖΡΙΧΝ  ηεκΪρηα 618 0,18 111,24 24% 26,70 137,94 

20 ΥΑΡΣΙΝΟΙ ΓΙΚΟΙ 4 ΠΟΣΖΡΙΧΝ  ηεκΪρηα 509 0,25 127,25 24% 30,54 157,79 

21 
ΠΟΣΖΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ  ΜΠΤΡΑ 
(50ΑΓΑ ) 16 ΟΕ  

ΠΑΚΔΣΟ  183 3,00 549,00 24% 131,76 680,76 

22 
ΠΟΣΖΡΙΑ ΥΑΡΣΙΝΑ (100ΑΓΑ) 12 
ΟΕ 

ΠΑΚΔΣΟ  127 5,00 635,00 24% 152,40 787,40 

23 
ΠΧΜΑΣΑ  ΠΟΣΖΡΙΧΝ (100ΑΓΑ) 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΙΑ ΣΑ  ΥΑΡΣΙΝΑ 
ΠΟΣΖΡΙΑ 12ΟΕ -16 ΟΕ 

ΠΑΚΔΣΟ  18 5,00 90,00 24% 21,60 111,60 

24 ΜΔΜΒΡΑΝΖ  3Ο ΜΔΣΡΑ ηεκΪρηα 3 5,00 15,00 24% 3,60 18,60 

25 ΑΛΟΤΜΙΝΑΥΑΡΣΟ ( 25 ΜΔΣΡΑ.)  ηεκΪρηα 14 2,50 35,00 24% 8,40 43,40 

26 
ΠΖΡΟΤΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΛΑΙΚΟ 
ΜΔΓΔΘΟ (100ΑΓΑ) 

ΠΑΚΔΣΟ  10 9,50 95,00 24% 22,80 117,80 

27 
ΠηΪηα πιαζηηθΪ κηαο ρξάζεο (ησλ 
23cm)ζπζθ. 50 ηεκ. 

ΠΑΚΔΣΟ  36 1,35 48,60 24% 11,66 60,26 

28 ΚΟΤΣΑΛΙΑ ΠΑΓΧΣΟΤ (100ΑΓΑ)  ΠΑΚΔΣΟ  18 9,00 162,00 24% 38,88 200,88 

29 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΣΤΜΔΝΟ Δ 
ΤΚΔΤΑΙΑ ΠΑΚΔΣΟΤ ΣΧΝ 
1.000ΣΔΜ. 

ΠΑΚ  54 4,50 243,00 24% 58,32 301,32 

30 
ΓΡΑΝΙΣΑ  ( ΓΙΑΦΟΡΟΙ ΥΤΜΟΊ )  5 
ΛΊΣΡΧΝ    ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΙΑ 
ΓΡΑΝΙΣΟΜΖΥΑΝΖ 

ΛΙΣΡΑ 21 53,00 1.113,00 24% 267,12 1.380,12 

31 
ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΙΟΤ ( ΑΣΟΜΙΚΔ 
ΜΔΡΙΓΔ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟΝ 80 γξ) 

ΣΔΜ  327 1,00 327,00 13% 42,51 369,51 

32 ΕΑΥΑΡΖ ΜΑΤΡΖ  ΚΙΛΟ 7 13,32 93,24 13% 12,12 105,36 

33 ΕΑΥΑΡΖ ΛΔΤΚΖ  ΚΙΛΟ 18 0,90 16,20 13% 2,11 18,31 

34 
ΕΑΥΑΡΖ ΜΑΤΡΖ  ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΙΚ 
(1000)  

ΠΑΚ  7 14,16 99,12 13% 12,89 112,01 

35 
ΕΑΥΑΡΖ ΛΔΤΚΖ -  ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΙΚ 
( 1000)  

ΠΑΚ  4 8,50 34,00 13% 4,42 38,42 

36 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ 1000ΑΓΑ  ηεκΪρηα 29 13,80 400,20 24% 96,05 496,25 
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37 
ΚΑΦΔ ΔΠΡΔΟ  ΝΣΔΚΑΦΔΙΝΔ  
250 ΓΡ 

ΣΔΜ 2 6,90 13,80 13% 1,79 15,59 

38 ΚΑΦΔ ΔΠΡΔΟ  ΚΙΛΟ 98 17,00 1.666,00 13% 216,58 1.882,58 

39 
ΠαηαηΪθηα ΓΙΑΦΟΡΑ 12/85 ΚΑΣ 
ΔΛΑΥΙΣΟΝ ΓΡΑΜ 

ΚΙΒ  116 10,00 1.160,00 13% 150,80 1.310,80 

40 
παηαηΪθηα ζε θχιηλδξν ΓΙΑΦΟΡΑ  
18/ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟΝ 120 ΓΡΑΜ 

ΚΙΒ  32 25,00 800,00 13% 104,00 904,00 

41 
ΡΟΛΛΟ ΚΟΤΕΙΝΑ 12αδα 800 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΧΝ ΔΚΑΣΟ 

ηεκΪρηα 24 19,14 459,36 24% 110,25 569,61 

42 
ΠΟΣΖΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ 
ΝΔΡΟΤ(50Ϊδα) ησλ 290ml 

ΠΑΚ  545 0,65 354,25 24% 85,02 439,27 

43 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ( 48 ΣΔΜΑΥΙΧΝ Υ 
410 ΓΡΑΜΜΑΡΙΧΝ )  

θηβψηηα 4 33,50 134,00 13% 17,42 151,42 

44 ΚΙΜΑ   ΚΙΛΟ  25 8,41 210,25 13% 27,33 237,58 

45 ΝΣΟΜΑΣΔ  ΚΙΛΟ 101 1,10 111,10 13% 14,44 125,54 

46 ΜΑΡΟΤΛΙΑ  ηεκΪρηα 145 0,65 94,25 13% 12,25 106,50 

47 ΚΡΔΜΜΤΓΙΑ ΚΙΛΟ 18 0,60 10,80 13% 1,40 12,20 

48 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 101 0,75 75,75 13% 9,85 85,60 

49 
ΑΓΓΟΤΡΙΑ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΔΓΔΘΟ 
) 

ΣΔΜ  101 0,50 50,50 13% 6,57 57,07 

50 ΛΔΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 10 1,20 12,00 13% 1,56 13,56 

51 ΠΑΣΑΣΔ  θαηεςπγκΫλεο  ΚΙΛΑ 127 0,54 69,09 13% 8,98 78,07 

52 ΜΑΨΝΣΑΝΟ (καηζΪθηα 200 γξ) ΣΔΜ 18 0,35 6,30 13% 0,82 7,12 

53 ΠΑΓΟ  ΑΚΟΤΛΑ ΣΧΝ 5 ΚΙΛΧΝ ΣΔΜ 14 4,50 63,00 24% 15,12 78,12 

    ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 21.110,30   3327,45 24.437,75 
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ΟΜΑΓΑ 2ε ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, CPV:15555000-3, 15555100-4 (ΠΑΓΧΣΑ) 

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά κνλΪδαο χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 ΠαγσηΪ αηνκηθΪ θχπεια  ηεκ  1300 1,98 2.574,00 13% 334,62 2.908,62 

2 παγσηΪ αηνκηθΪ πχξαπινη  ηεκ  1300 1,9 2.470,00 13% 321,10 2.791,10 

3 παγσηΪ αηνκηθΪ ζΪληνπτηο  ηεκ  1300 1,72 2.236,00 13% 290,68 2.526,68 

4 παγσηνζνθνιΪηεο αηνκηθΫο ηεκ  1050 1,35 1.417,50 13% 184,28 1.601,78 

5 

παγσηΪ πνιπζπζθεπαζέεο θαη 
ειΪρηζηνλ 500 γξακκαξέσλ  

ηεκ  345 5,1 1.759,50 13% 228,74 1.988,24 

6 παγσηΪ  δηΪθνξεο γεπζεηο  ιέηξν 291 6 1.746,00 13% 226,98 1.972,98 

7 
παγσηΪ  δηΪθνξα  παξθΫ γεχζεηο ιέηξν 291 8 2.328,00 13% 302,64 2.630,64 

8 παγσηΪ  δηΪθνξα  ιέηξν 254 6,1 1.549,40 13% 201,42 1.750,82 

9 παγσηΪ δηΪθνξα ιέηξν 181 7,5 1.357,50 13% 176,48 1.533,98 

10 παγσηΪ αηνκηθΪ μπιΪθηα ηεκΪρηα 1100 1,6 1.760,00 13% 228,80 1.988,80 

11 παγσηΪ αηνκηθΪ γξαλέηεο ηεκΪρηα 1091 1,12 1.221,92 13% 158,85 1.380,77 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 2 20.419,82   2.654,59 23.074,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OMAΓΑ 3ε-ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, CPV: 15982000-5(ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ) 

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά κνλΪδαο χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΑλαςπθηηθΪ TYΠΟΤ COLA  24/330  
( θνπηέ )  

KIB 218 12,00 2.616,00 24% 627,84 3.243,84 

2 ΑλαςπθηηθΪ  24/330 ( θνπηέ )  KIB 218 12,00 2.616,00 24% 627,84 3.243,84 

3 Σζατ   24/330  ( θνπηέ )  KIB 109 16,00 1.744,00 24% 418,56 2.162,56 

4 φδα  24/330 γξ.  KIB 10 9,90 99,00 24% 23,76 122,76 

5 
Υπκνέ    δηαθφξσλ θξνχησλ  
24/330 ML  

KIB 145 22,00 3.190,00 24% 765,60 3.955,60 

6 
Υπκνέ    δηαθφξσλ θξνχησλ  
27/250 ML 

KIB 109 16,00 1.744,00 24% 418,56 2.162,56 

7 Ιζνηνληθφ πνηφ 250 ml ηεκ 109 0,98 106,82 24% 25,64 132,46 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 3       12115,82   2.907,80 15.023,62 
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  ΟΜΑΓΑ 4ε – ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, cpv: 15911000-7(ΠΟΣΑ)   

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 

Πνζφηεηα 
θαηΪ 

πξνζΫγγηζε 

Σηκά 
κνλΪδαο 

χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Πνηα  ( νπδν 0,20 cl )  ηεκΪρηα 36 2,5 90,00 24% 21,60 111,60 

2 
ΠνηΪ ( ηχπνπ cambari 0,7 cl ) Ϊιιν 
νκφηηκν  

ηεκΪρηα 7 15 105,00 24% 25,20 130,20 

3 Πνηα ( ΒΟΣΚΑ 0,7 cl )  ηεκΪρηα 7 15 105,00 24% 25,20 130,20 

4 
Πνηα ( ηχπνπ Bacardi 1l ) ά Ϊιιν 
νκφηηκν 

ηεκΪρηα 5 22 110,00 24% 26,40 136,40 

5 ΠνηΪ ( Οπέζθη 0,7 cl )  ηεκΪρηα 5 15 75,00 24% 18,00 93,00 

6 
ΠνηΪ ( ΚνληΪθ3* αζηΫξσλ θαη 
ειΪρηζηνλ 2 ι)  

ηεκΪρηα 5 27,42 137,10 24% 32,90 170,00 

7 ΠνηΪ  ( νχδν  2ι )  ηεκΪρηα 5 15 75,00 24% 18,00 93,00 

8 Κξαζέ( 0,5 ιηη. )  ηεκΪρηα 38 1 38,00 24% 9,12 47,12 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 735,10   176,42 911,52 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 5ε ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, CPV: 15981000-8(λεξφ) 

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά κνλΪδαο χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Νεξό εκθηαισκέλν 24/0,5 ιηη ΚΙΒ 789 3,60 2840,4 13,00% 369,25 3.209,65 

2 Νεξό εκθηαισκέλν  6/1,5 ιηη. ΚΙΒ 327 1,68 549,36 13,00% 71,42 620,78 

3 Αλζξαθνύρν λεξό 1 ιη 6άδα ΚΙΒ 36 4,00 144 24,00% 34,56 178,56 

4 αλζξαθνύρν λεξό 24/330 ml ΚΙΒ 50 12,00 600 24,00% 144,00 744,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5   4.133,76   619,23 4.752,99 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 6ε ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, cpv:15961000-2(ΜΠΤΡΑ) 

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά κνλΪδαο χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 κπχξεο 24/330 ΚΙΒ. 238 17,00 4.046,00 24% 971,04 5.017,04 

2 βαξΫιη κεηαιιηθφ 20ιη ΒΑΡΔΛΙ 18 50,00 900,00 24% 216,00 1.116,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 4.946,00   1.187,04 6.133,04 
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ΟΜΑΓΔ - ΣΜΖΜΑΣΑ , απφ 7 Ϋσο θαη 11(Γ.Γ.Α.) 
 

ΟΜΑΓΑ 7-15000000-8 ΣΡΟΦΙΜΑ (ΔΙΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ) -ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΓΖΡΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 

Α/Α EIΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 
Πνζφηεηα θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά 
κνλΪδαο 

ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Μακαρόνια Νο 10 ΚΙΛΟ 540 1,60 864,00 13% 112,32 976,32 

2 Μακαρονάκι κοφτό ΚΙΛΟ 306 1,60 489,60 13% 63,65 553,25 

3 Πέννες ΚΙΛΟ 306 1,70 520,20 13% 67,63 587,83 

4 Μακαρόνια Νο2 ΚΙΛΟ 108 1,80 194,40 13% 25,27 219,67 

5 Κριθαράκι ΚΙΛΟ 135 1,80 243,00 13% 31,59 274,59 

6 Φυλοπίτες ΚΙΛΟ 90 4,80 432,00 13% 56,16 488,16 

7 Μακαρόνια διαίτης ΚΙΛΟ 286 2,50 715,00 13% 92,95 807,95 

8 Κριθαράκι διαίτης ΚΙΛΟ 286 2,90 829,40 13% 107,82 937,22 

9 Ρύζι γλασσέ   ΚΙΛΟ 450 1,60 720,00 13% 93,60 813,60 

10 Ρύζι σπυρωτό  ΚΙΛΟ 450 2,35 1.057,50 13% 137,48 1.194,98 

11 ουσαμάκι ζυμαρικό ΚΙΛΟ 450 1,95 877,50 13% 114,08 991,58 

12 Υιδές ΚΙΛΟ 72 2,70 194,40 13% 25,27 219,67 

13 Ρεβύθια ΚΙΛΟ 180 2,78 500,40 13% 65,05 565,45 

14 φασόλια ΚΙΛΟ 180 2,40 432,00 13% 56,16 488,16 

15 Υακές  ΚΙΛΟ 180 2,30 414,00 13% 53,82 467,82 

16 Γίγαντες ΚΙΛΟ 180 5,00 900,00 13% 117,00 1.017,00 

17 Ντοματάκια ΚΙΛΟ 180 0,70 126,00 13% 16,38 142,38 

18 
Ντοματοπελτές,των 200 γρ. 

κατ’ ελάχιστο 
>>  450 0,50 225,00 13% 29,25 254,25 

19 Καφές ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΙΛΟ 99 9,50 940,50 13% 122,27 1.062,77 

20 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 1080 0,90 972,00 13% 126,36 1.098,36 

21 
Γάλα εβαπορέ σε 

συσκευασία των 410 γραμμ. 
ΣΕΜ. 6500 0,75 4.875,00 13% 633,75 5.508,75 

22 Λάδι ΛΙΣΡ. 1080 4,40 4.752,00 13% 617,76 5.369,76 

23 
Ξύδι ΥΤΑΛΕ 400ML,κατ’ 

ελάχιστο 
TEMAXIA 162 0,40 64,80 13% 8,42 73,22 

24 
Λεμόνι ΦΤΜΟ 400 ML, κατ’ 

ελάχιστο 
TEMAXIA 90 1,50 135,00 13% 17,55 152,55 

25 Καλαμποκέλαιο ΛΙΣΡΑ 324 2,80 907,20 13% 117,94 1.025,14 

26 Αλάτι ΚΙΛ 360 0,39 140,40 13% 18,25 158,65 

27 Πιπέρι  ΚΙΛ 7 15,50 108,50 13% 14,11 122,61 
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28 Κανέλα  ΚΙΛΑ 9 9,30 83,70 13% 10,88 94,58 

29 Γαρύφαλλο  ΚΙΛΑ  2 33,00 66,00 13% 8,58 74,58 

30 Κανέλα Ξύλο ΚΙΛΑ 2 12,50 25,00 13% 3,25 28,25 

31 Ρίγανη ΚΙΛΑ 4,5 15,00 67,50 13% 8,78 76,28 

32 Βούτηρο ΚΙΛΟ 81 5,40 437,40 13% 56,86 494,26 

33 Κομπόστα ΚΙΛΟ 180 3,50 630,00 13% 81,90 711,90 

34 Φυμός πορτοκάλι ΛΙΣΡ 540 1,20 648,00 13% 84,24 732,24 

35 Κρέμα αραβοσίτου  ΚΙΛΑ 120 6,25 750,00 13% 97,50 847,50 

36 Κουάκερ ΚΙΛΟ 72 4,80 345,60 13% 44,93 390,53 

37 Κακάο >>  27 7,25 195,75 13% 25,45 221,20 

38 
Ζελέ σε σκόνη  σε διάφορες 

γεύσεις  
ΚΙΛΑ 144 5,40 777,60 13% 101,09 878,69 

39 
Αλεύρι (συσκευασία των 

1000 γραμ.) 
ΚΙΛ 135 0,75 101,25 13% 13,16 114,41 

40 ΑΛΕΎΡΙ ΓΙΑ ΚΕΙΚ ΚΙΛΟ  72 0,70 50,40 13% 6,55 56,95 

41 

Μπέικινκ Πάουντερ σε 

συσκευασία των 60 

γραμμαρίων 

ΣΕΜ. 36 0,39 14,04 13% 1,83 15,87 

42 Κασέρι ΚΙΛ0 180 10,20 1.836,00 13% 238,68 2.074,68 

43 
Συρί σκληρό τριμμένο(τύπου 

Δανίας)  
ΚΙΛΟ 180 8,90 1.602,00 13% 208,26 1.810,26 

44 Συρί  φέτα βαρελίσια ΚΙΛΟ 800 7,50 6.000,00 13% 780,00 6.780,00 

45 Μυζήθρα ΚΙΛΟ 72 6,20 446,40 13% 58,03 504,43 

46 

Γιαούρτι Πλήρες σε ατομική 

συσκευασία των 200 γρ κατ 

ελάχιστο 

ΣΕΜ 13950 0,90 12.555,00 13% 1.632,15 14.187,15 

47 
Μαγιά  σε φακελάκι των 8 

γραμ κατ’ελάχιστο 
>>  45 0,62 27,90 13% 3,63 31,53 

48 

Σόνος σε συσκευασία του 

1000 γραμμαρίων κατ’ 

ελάχιστο 

ΚΙΛ 126 18,50 2.331,00 13% 303,03 2.634,03 

49 Πουρές σε σκόνη  ΚΙΛΟ 144 7,80 1.123,20 13% 146,02 1.269,22 

50 

Δαφνόφυλλο σε συσκευασία 

των 100 γραμμαρίων κατ’ 

ελάχιστο 

ΚΙΛΟ 3 50,00 150,00 13% 19,50 169,50 

51 

Μοσχοκάρυδο σε 

συσκευασία των 100 

γραμμαρίων κατ’ ελάχιστο 

ΚΙΛΟ 1 7,90 7,90 13% 1,03 8,93 

52 ουσάμι ΚΙΛΟ 2 8,50 17,00 13% 2,21 19,21 

53 ταφίδα ΚΙΛΟ 18 6,50 117,00 13% 15,21 132,21 

54 Καλαμποκάλευρο ΚΙΛΟ 36 1,50 54,00 13% 7,02 61,02 

55 Κομπόστα Διαβητικών ΚΙΛΟ 90 2,50 225,00 13% 29,25 254,25 

56 Ελιές ΚΙΛΟ 360 7,00 2.520,00 13% 327,60 2.847,60 

57 

Βανίλιες Ε ΥΤΙΓΙΟ 1,5 

ΓΡΑΜ ΚΑΣ ΕΛΑΦΙΣΟ ( 5 

ΣΕΜΑΦΙΨΝ)  

ΣΕΜ 72 0,45 32,40 13% 4,21 36,61 

58 Φαλβάς ΚΙΛΑ 135 9,50 1.282,50 13% 166,73 1.449,23 

59 ταραμοσαλάτα ΚΙΛΑ 36 6,50 234,00 13% 30,42 264,42 
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60 Ζαμπόν ΚΙΛΑ 45 12,00 540,00 13% 70,20 610,20 

61 Γαλοπούλα μπούτι ΝΨΠΗ  ΚΙΛΑ 180 12,50 2.250,00 13% 292,50 2.542,50 

62 Μουστάρδα ΚΙΛΑ 27 1,05 28,35 13% 3,69 32,04 

63 Κύβος ζωμός λαχανικών  >>  27 12,00 324,00 13% 42,12 366,12 

64 Κύβος ζωμός κοτόπουλο >>  36 12,00 432,00 13% 56,16 488,16 

65 Μπέικον >>  36 12,00 432,00 13% 56,16 488,16 

66 
Κρασί ΛΕΤΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ 

ΡΟΖΕ  
ΛΙΣΡ. 180 2,50 450,00 24% 108,00 558,00 

67 

Αναψυκτικό τύπου κόλα, 

συσκευασία του 1,5λίτρ. , 

κατ’ ελάχιστο 

>>  90 1,50 135,00 24% 32,40 167,40 

68 

πράιτ ή άλλο ομότιμο, , 

συσκευασία του 1,5λίτρ. , 

κατ’ ελάχιστο 

>>  90 1,50 135,00 24% 32,40 167,40 

69 
Πορτοκαλάδες, , συσκευασία 

του 1,5λίτρ. , κατ’ ελάχιστο 
>>  90 1,50 135,00 24% 32,40 167,40 

70 Νερά (Εξάδες 6Φ 1,5 λίτρων) ΣΕΜ 270 1,60 432,00 13% 56,16 488,16 

71 
Μπακαλιάρος 

ξαλμυρισμένος 
ΚΙΛ 225 8,50 1.912,50 13% 248,63 2.161,13 

72 Συρόπιτα ΚΙΛ 400 4,00 1.600,00 13% 208,00 1.808,00 

73 πανακόπιτα >>  400 4,80 1.920,00 13% 249,60 2.169,60 

74 Υύλλο γσφολιάτα(για πίτες) >>  27 4,50 121,50 13% 15,80 137,30 

75 
Σσάϊ σε συσκευασία των 100 

τεμ 
ΣΕΜ 13 16,00 208,00 13% 27,04 235,04 

76 Μανιτάρια κονσέρβα,  ΚΙΛΟ 270 5,70 1.539,00 13% 200,07 1.739,07 

77 ΥΑΜΟΜΖΛΙ  (πζθ. 20Υ1 γξακ.) ΣΕΜ 67 1,20 80,40 13% 10,45 90,85 

    ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 7 70.058,09   9.201,65 79.259,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΓΑ 8(ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΓΖΡΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ)CPV:03221200-8 (ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΙΚΑ) 

Α/Α  ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 

Ποσότητα 

κατά 

προσέγγιση 

Σιμή 

μονάδας 
ΤΝΟΛΟ 

ΥΠΑ 

13%(όλα 

τα είδη 

της 

ομάδας 

13) 

ΤΝΟΛΟ 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Πορτοκάλια ΚΙΛ 720 0,75 540,00 
13% 

70,20 610,20 

2 Μήλα >>  720 1,10 792,00 13% 102,96 894,96 

3 ταφύλια >>  180 2,00 360,00 13% 46,80 406,80 

4 Μπανάνες >>  720 1,50 1.080,00 13% 140,40 1.220,40 
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5 Πατάτες >>  2070 0,70 1.449,00 13% 188,37 1.637,37 

6 Φόρτα ΚΙΛ 720 2,00 1.440,00 13% 187,20 1.627,20 

7 Κουνουπίδι >>  360 1,02 367,20 
13% 

47,74 414,94 

8 Μάπα - Λάχανο >>  90 0,60 54,00 
13% 

7,02 61,02 

9 έλινα ΜΑΣΑΚΙ 715 0,45 321,75 13% 41,83 363,58 

10 Μαιντανό >>  720 0,50 360,00 13% 46,80 406,80 

11 Αυγά ΣΕΜ 4500 0,20 900,00 13% 117,00 1.017,00 

12 Καρπούζι ΚΙΛ 360 0,40 144,00 13% 18,72 162,72 

13 Πεπόνι ΚΙΛ 270 1,30 351,00 13% 45,63 396,63 

14 Αχλάδια ΚΙΛ 270 1,70 459,00 13% 59,67 518,67 

15 Ροδάκινα ΚΙΛ 360 1,50 540,00 13% 70,20 610,20 

16 Ακτινίδια ΚΙΛ 180 1,50 270,00 13% 35,10 305,10 

17 Άννιθο ΜΑΣ 286 0,50 143,00 13% 18,59 161,59 

18 Καρότα ΚΙΛ 540 1,20 648,00 13% 84,24 732,24 

19 Μαρούλια ΣΕΜ 720 0,65 468,00 13% 60,84 528,84 

20 Ντομάτες ΚΙΛ 2520 1,10 2.772,00 13% 360,36 3.132,36 

21 
Αγγούρια(ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΜΕΓΕΘΟ ) 
ΣΕΜ 954 0,50 477,00 

13% 

62,01 539,01 

22 Πιπεριές ΚΙΛ 360 1,50 540,00 13% 70,20 610,20 

23 Μελιτζάνες ΚΙΛ 360 1,63 586,80 
13% 

76,28 663,08 

24 Κολοκύθια ΚΙΛ 270 1,10 297,00 13% 38,61 335,61 

25 Πράσα ΚΙΛ 81 1,25 101,25 13% 13,16 114,41 

26 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛ 63 0,70 44,10 
13% 

5,73 49,83 

27 Κεράσια ΚΙΛ 135 4,00 540,00 13% 70,20 610,20 

28 Κρεμμυδια ξερά ΚΙΛ 540 0,30 162,00 
13% 

21,06 183,06 

29 ΚΟΡΔΑ ΣΕΜ 900 0,25 225,00 13% 29,25 254,25 

30 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛ 450 1,60 720,00 
13% 

93,60 813,60 

31 
ΠΙΠΕΡΙΕ ΥΛΨΡΙΝΗ ή άλλο 

ομότιμο 
ΚΙΛ 225 2,40 540,00 

13% 

70,20 610,20 

32 ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ ΥΡΕΚΑ ΚΙΛ 135 1,50 202,50 
13% 

26,33 228,83 

33 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛ 72 1,50 108,00 13% 14,04 122,04 

34 ΜΗΛΑ ΠΡΑΙΝΑ ΚΙΛ 450 1,25 562,50 
13% 

73,13 635,63 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 8 18.565,10   2.413,47 20.978,57 
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ΟΜΑΓΑ 9(ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΓΖΡΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ)CPV:15612500-6/15810000-9/15811100-7 (ΔΙΓΖ 

ΑΡΣΟΠΟΙΨΑ/ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ/ΦΧΜΙ) 

Α/Α   ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 

Ποσότητα 

κατά 

προσέγγιση 

Σιμή 

μονάδας 
ΤΝΟΛΟ ΥΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Μαύρο ψωμί ολικής άλεσης ΚΙΛ 6820 2,64 18.004,80 13% 2.340,62 20.345,42 

2 
Υρυγανιές λευκές μεγάλες πακ 

450 γρ 
ΣΕΜ/ΠΑΚ 1322 2,10 2.776,20 13% 360,91 3.137,11 

3 
Υρυγανιές σικάλεως πακέτο 

450 γρ 
ΣΕΜ/ΠΑΚ 657 2,16 1.419,12 13% 184,49 1.603,61 

4 Πάστες ΣΕΜ 900 0,40 360,00 13% 46,80 406,80 

5 
Αρτύματα(ταφυδόψωμο-

ζαχαρόψωμο) 
>>  1800 0,53 954,00 13% 124,02 1.078,02 

6 Υρυγανιά τριμμένη  ΚΙΛ 225 3,54 796,50 13% 103,55 900,05 

7 ΥΤΛΛΟ ΠΙΣΑ ΥΡΕΚΟ ΚΙΛ 270 3,65 985,50 13% 128,12 1.113,62 

8 ΥΤΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΣΕ ΥΡΕΚΟ ΚΙΛ 27 3,22 86,94 13% 11,30 98,24 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 9 25.383,06   3.299,81 28.682,87 

 
 
 
 
 
 
 

  
ΟΜΑΓΑ 10(ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΓΖΡΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ)CPV:15612500-6 /15119000-5(ΔΙΓΖ 

ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ/ΓΙΑΦΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑ) 

Α/Α   ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 

Ποσότητα 

κατά 

προσέγγιση 

Σιμή 

μονάδας 
ΤΝΟΛΟ ΥΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Φοιρινό κρέας ΝΨΠΟ ΚΙΛ 270 5,90 1.593,00 13% 207,09 1.800,09 

2 Μοσχάρι φέτα ΝΨΠΟ >>  360 9,41 3.387,60 13% 440,39 3.827,99 

3 Κιμάς μοσχαρίσιο ΝΨΠΟ >>  315 9,41 2.964,15 13% 385,34 3.349,49 

4 
Κοτόπουλο (τήθος Μπούτι) 

ΝΨΠΟ 
>>  810 4,90 3.969,00 13% 515,97 4.484,97 

5 Κουνέλι ΝΨΠΟ >>  225 8,50 1.912,50 13% 248,63 2.161,13 

6 υκώτι μοσχαρίσιο ΝΨΠΟ >>  135 6,10 823,50 13% 107,06 930,56 
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7 Αμνοερίφια ΝΨΠΟ >>  135 7,96 1.074,60 13% 139,70 1.214,30 

8 ουβλάκια Φοιρινά τεμ 270 0,60 162,00 13% 21,06 183,06 

9 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΦΟΙΡΙΝΗ ΛΑΙΜΟΤ ΚΙΛΟ 270 4,50 1.215,00 13% 157,95 1.372,95 

10 ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΙΛΟ 270 16,80 4.536,00 13% 589,68 5.125,68 

11 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΡΙΜΕΝΟ 

ΣΗΘΟ 
ΚΙΛ 270 7,50 2.025,00 13% 263,25 2.288,25 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 10 23.662,35   3.076,12 26.738,47 

 
 

  
ΟΜΑΓΑ 11(ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΓΖΡΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ) CPV:15220000-6(ΚΑΣΔΦ. ΦΑΡΙΑ),15331100-

8(ΚΑΣΔΦ.ΛΑΥΑΝΙΚΑ),15311000-1(ΚΑΣΔΦ.ΠΑΣΑΣΔ) 

Α/Α  ΕΙΔΟ 

  

ΜΟΝΑΔΑ 

Ποσότητα 

κατά 

προσέγγι

ση 

Σιμή 

μονάδας 
ΤΝΟΛΟ ΥΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
Κοκκινόψαρο κατεψυγμένο ΚΙΛ 135 7,52 1.015,20 13% 131,98 1.147,18 

2 Μπακαλιάρο Κατ/νο >>  135 5,42 731,70 13% 95,12 826,82 

3 ουπιές κατ/νες >>  90 8,90 801,00 13% 104,13 905,13 

4 Φταπόδι κατ/νο >>  90 8,80 792,00 13% 102,96 894,96 

5 Πέρκα κατ/νη >>  135 8,96 1.209,60 13% 157,25 1.366,85 

6 ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΣ/Ο >>  90 7,49 674,10 13% 87,63 761,73 

7 ΥΑΟΛΑΚΙΑ ΚΑΣ/Ο >>  315 2,80 882,00 13% 114,66 996,66 

8 ΑΡΑΚΑ ΚΑΣ/Ο >>  315 2,80 882,00 13% 114,66 996,66 

9 ΑΓΓΙΝΑΡΕ ΚΑΣ/Ε >>  90 5,50 495,00 13% 64,35 559,35 

10 ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΣ/Ο >>  270 3,00 810,00 13% 105,30 915,30 

11 
ΠΑΣΑΣΕ ΓΙΑ ΣΗΓΑΝΙ ΚΑΣ/Ε >>  432 2,90 1.252,80 13% 162,86 1.415,66 

12 
ΑΝΑΜΙΚΣΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΚΑΣ/Α >>  135 2,50 337,50 13% 43,88 381,38 

13 
ΒΑΚΑΛΑΟ ΥΙΛΕΣΟ ΚΑΣΕΧ. >>  360 5,94 2.138,40 24% 513,22 2.651,62 

14 
Πατάτες ραγκού >>  270 2,90 783,00 13% 101,79 884,79 

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 11 12.804,30   1.899,79 14.704,09 

 

 

 

Ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα διατθροφν το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ ζωσ 
το φψοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ με βάςθ και το ποςοςτό ζκπτωςθσ 
που κα επιτευχκεί, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ όχι πάνω από το 10% τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ ανά 
φορζα ςφμφωνα με το άρκρο 132παρ. 2β του ν. 4412/2016 

Ο Διμοσ  και τα Νομικά του Ρρόςωπα δεν υποχρεοφνται να απορροφιςουν το ςφνολο των ειδϊν που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
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Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων  και κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.(Αρχι Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν) 

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

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

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 

Άξζξν 1: Οξηζκνέ  
ΑλαζΫηνπζα αξρά – Φνξεέο πινπνέεζεο: ΓΗΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ δηα ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Δπηηξνπήο (αλαζέηνπζα 
αξρή) θαη Γήκνο Αξγνζηνιίνπ θαη Γεκνηηθό Γεξνθνκείν Αξγνζηνιίνπ (θνξείο Τινπνίεζεο) 
Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο: ηξηκειήο Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο ε 
νπνία έρεη ζπγθξνηεζεί  κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ εθάζηνπ εθ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο. Σν 
όξγαλν απηό εηζεγείηαη γηα όια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο, πξνβαίλνληαο, ζε ιεηηνπξγηθνύο ή θαη 
επηρεηξεζηαθνύο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε ή 
θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ 
όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ 
κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ όξσλ.  
ΑλΪδνρνο: Σν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε ζύκβαζε 
Οηθνλνκηθφ Αληηθεέκελν ηεο χκβαζεο ά αμέα ηεο χκβαζεο: Η πξνβιεπόκελε από ηε ύκβαζε Ακνηβή ηνπ 
Αλαδόρνπ 
χκβαζε: Σν ζύλνιν ησλ όξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, 
δειαδή ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο θαη ηνπ Αλαδόρνπ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζηελ απόθαζε 
έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηε ζρεηηθή  ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 
πκβαηηθΪ Σεχρε: Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο θαη ηνπ Αλαδόρνπ καδί κε ηελ 
παξνύζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, ηα νπνία ην ζπλνδεύνπλ θαη ην ζπκπιεξώλνπλ. 
Σεχρε Γηαγσληζκνχ: Κάζε ηεύρνο πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δηαηίζεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ: 

1. Γηαθήξπμε Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο & ηα παξαξηήκαηα απηήο 
2. ην  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 
3. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρόλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
ΑΡΘΡΟ 2ν  
Αληηθεέκελν ηεο χκβαζεο  
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ Πξνκήζεηα λεξνύ, κπύξαο, αλαςπθηηθώλ, πνηώλ, εηδώλ παληνπσιείνπ, νπσξνπσιείνπ, 
θξενπσιείνπ, αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο θαη παγσηώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία :α) ηνπ θπιηθείνπ ηεο παξαιίαο ηνπ Πιαηύ 
Γηαινύ   γηα   ην ρξνληθό δηάζηεκα  από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  σο Οθηώβξηνο   2020 & β) ηνπ ΓΓΑ,  γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα ελόο έηνπο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο ή  κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ. 
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα : 

 Πξνκεζεύζεη (ηκεκαηηθή παξάδνζε) ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ ζηελ  
παξαιία ηνπ Πιαηύ Γηαινύ  

 Να πξνκεζεύζεη (ηκεκαηηθή παξάδνζε) ηα απαξαίηεηα ζην Ννκηθό Πξόζσπν Γ.Γ.Α. γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ΑΡΘΡΟ 3ν  
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Ιζρχνπζεο δηαηΪμεηο  
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 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” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

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

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

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

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ». 

 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 7 και 13 ζωσ 15, 

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
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 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 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. 

 - Τθσ αρικ. 150/2020 Απόφαςθσ του Δ.Σ του Διμου Αργοςτολίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ αρικ. 
1/2020 Μελζτθ του Τμιματοσ Τουριςμοφ Ρολιτιςμοφ & Ραιδείασ του Διμου Αργοςτολίου και 
κακορίςκθκε ο τρόποσ εκτζλεςθσ του Διαγωνιςμοφ για τθν εν λόγω προμικεια με τθ διενζργεια 
Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 
κομμάτι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 - Το αρικμ. 93/8298/01-06-2020 Αίτθμα Ανάλθψθσ Δαπάνθσ και τθν αρικ. 376/8301/01-06-2020 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  του Δθμάρχου  Αργοςτολίου  με τθν οποία  διατζκθκε θ 
πίςτωςθ ποςοφ 74.333,33 ευρϊ. Τα αρικμ. 89/740/28-05-2020, 90/741/28-05-2020, 91/742/28-
05-2020, 92/743/28-05-2020 Αιτιματα Ανάλθψθσ Δαπάνθσ, τθν αρικμ. 756/29-05-2020 Απόφαςθ 
Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ Ρολυετϊν Δαπανϊν και τισ αρικ. 90/752/29-05-2020, 91/753/29-05-2020, 
92/754/29-05-2020, 93/755/29-05-2020 Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  τθσ Ρροζδρου του 
Δθμοτικοφ Γθροκομείου Αργοςτολίου με τθν οποία  διατζκθκε θ πίςτωςθ ποςοφ 25.000,00  ευρϊ, 
15.000,00 ευρϊ, 10.000,00 ευρϊ και 11.966,94 ευρϊ αντίςτοιχα. 

 - Τθν αρικ. 80/2020  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αργοςτολίου  με τθν οποία 
εγκρίκθκαν και κακορίςτθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ, 

ΑΡΘΡΟ 4ν  
πκβαηηθΪ ηεχρε  
πκβαηηθά ηεύρε θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη :  
α)Η ζύκβαζε κεηαμύ Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη αλαδόρνπ 
β) Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο 
γ) Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ  
δ  Η κειέηε 1/2020 ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζκνύ Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ. 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ή αληηθάζεσλ κεηαμύ ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο  
ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ ππεξηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην παξάξηεκα I. 
ΑΡΘΡΟ 5ν  
Σξφπνο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
Η εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο όξνπο πνπ ηίζεληαη ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη ζηελ ζύκβαζε 
πνπ ζα ππνγξαθεί.  
ΑΡΘΡΟ 6ν  
Δγγχεζε πνηφηεηαο πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ 
Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο όηη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο 
ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη όηη είλαη ζην ζύλνιό ηνπο από πιηθό άξηζηεο πνηόηεηαο θαη θαηαζθεπήο, 
απαιιαγκέλα από νπνηνδήπνηε ειάηησκα. Δπίζεο, εγγπάηαη πσο ηα πξνκεζεπόκελα είδε αληαπνθξίλνληαη από θάζε 
άπνςε γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.  
ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ν έιεγρνο ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε ηνπ ιόγνπ πηζαλήο αζηνρίαο ησλ 
πξνκεζεπόκελσλ πιηθώλ, ηα έμνδα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  
Αλ ν αλάδνρνο θαηαζηεί ππόηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεισλ εηδώλ, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε όιεο ηηο λόκηκεο 
ζπλέπεηεο.  
 ΑΡΘΡΟ 7ν  
Δγγπάζεηο  (θαιάο εθηΫιεζεο) 
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Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) 
ηνπ λ. 4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ, θαη 
θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξόκελα 
ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκό θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο . Σν 
πεξηερόκελό ηεο είλαη ζύκθσλν α νξηδόκελα ζην άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016. 
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαιύπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ όξσλ ηεο 
ζύκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδόρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρόλ ηζόπνζεο 
πξνο απηόλ πξνθαηαβνιήο.  
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5 ηεο δηαθήξπμεο , ε νπνία ζπλεπάγεηαη αύμεζε 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγύεζε 
ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο, εθηόο ΦΠΑ.  
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, όπσο απηή εηδηθόηεξα 
νξίδεη.  
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ απνδεζκεύεηαη ηκεκαηηθά. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ 
(γηα θάζε έλαλ από ηνπο θνξείο πινπνίεζεο) θαη κεηά από έγγξαθε ελεκέξσζε , εθάζηνπ εμ’ απηώλ , πξνο ηελ  
αλαζέηνπζα αξρή , θαη δε ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ απηήο, επηζηξέθεηαη ην ζύλνιό ηνπο. 
ΑΡΘΡΟ 8ν  
Υξφλνο παξΪδνζεο - Παξαιαβά πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβάο πιηθψλ 
Α. Υξφλνο παξΪδνζεο 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα νινθιεξώζεη ηελ παξάδνζε ησλ  ππό πξνκήζεηα εηδώλ γηα θάζε έλαλ από ηνπο θνξείο 
πινπνίεζεο, από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, θαη κε  ηε δπλαηόηεηα ηκεκαηηθώλ παξαδόζεσλ , κέζα 
ζηα ρξνληθά όξηα πνπ ζα ηεζνύλ  ζε απηή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο . 
Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ από ηε ιήμε ηνπ αξρηθνύ ζπκβαηηθνύ 
ρξόλνπ παξάδνζεο, ππό ηηο  πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα 
ππνβάιιεηαη από ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη 
ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ 
επηβάιινληαη νη θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 
παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθώλ  
θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη ην πιηθό, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
Β. Παξαιαβά πιηθψλ  - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβάο πιηθψλ 

 H παξαιαβή ησλ πιηθώλ γίλεηαη από ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί 
(γηα θάζε έλαλ από ηνπο θνξείο πινπνίεζεο) ζύκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζύκθσλα 
κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λόκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο δύλαηαη λα δηελεξγείηαη πνζνηηθόο 
θαη πνηνηηθόο (καθξνζθνπηθόο έιεγρνο ) έιεγρνο θαη εθόζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  
Σν ηπρόλ θόζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 
Η Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπόκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη ην αληίζηνηρν 
πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ ζύκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 
Σα πξσηόθνιια πνπ ζπληάζζνληαη από ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο θνηλνπνηνύληαη θαη ζηνλ 
αλάδνρν, εθόζνλ ν ίδηνο ην επηζπκεί. 
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ε Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη  Παξαιαβήο, κπνξνύλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ύζηεξα από αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ ή απηεπάγγειηα ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξύλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή  
Παξαθνινύζεζεο θαη  Παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηόλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο 
εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξόπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 
Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθό θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δύν κέξε. 
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο 
θαη΄έθεζε εμέηαζεο. 

 Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δηάζηεκα 
ελόο (1) κήλα από ηελ εκεξνκελία πξνζθόκηζεο ηνπο.  
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Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθώλ θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδόκελν από ηε ζύκβαζε ρξόλν, ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή 
ζπληειέζηεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθύιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνύην ζρεηηθή 
απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, κε βάζε κόλν ην ζεσξεκέλν από ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη 
ηα πιηθά απνδεηθηηθό πξνζθόκηζεο ηνύησλ, ζύκθσλα δε κε ηελ απόθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν 
εηζαγσγήο ηνπ πιηθνύ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ. 
Αλεμάξηεηα από ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, πξαγκαηνπνηνύληαη νη 
πξνβιεπόκελνη από ηελ ζύκβαζε έιεγρνη από επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλόκελνπ 
νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ ζύκβαζε ρξόλν. Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο 
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια.  
Άρθρο 9ο  

Υξνληθά δηΪξθεηα ζχκβαζεο  
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ; α)ηνπ θπιηθείνπ ηεο παξαιίαο Πιαηύ Γηαινύ   γηα   ην ρξνληθό δηάζηεκα  από ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο σο Οθηώβξηνο   2020 & β ηνπ ΓΓΑ,  γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο αλάζεζεο ή  κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ     
ΑΡΘΡΟ 10ν  
Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαηΪ ηελ πξνκάζεηα  
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζθαιίζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκα όια ηα 
πιηθά πνπ δεηνύληαη θαη λα παξαδίδεη απηά ηκεκαηηθά θαηά ηηο ππνδείμεηο  εθάζηνπ εθ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο.  
ΑΡΘΡΟ 11ν  
Τγηεηλά θαη αζθΪιεηα ησλ εξγαδνκΫλσλ  
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη θάζε θνξά ην αλάινγν γηα θάζε πεξίπησζε κέηξν αζθάιεηαο γηα ηελ πξόιεςε 
νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο, έρνληαο απηόο απνθιεηζηηθά όιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο γηα θάζε 
αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί από ππαηηηόηεηα απηνύ ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ.  
Δπίζεο, πξέπεη λα ρνξεγεί ζε όιν αλεμαηξέησο ην πξνζσπηθό ηνπ, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηα απαηηνύκελα θαηά 
πεξίπησζε αηνκηθά θαη νκαδηθά εθόδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία, γηα αζθαιή εξγαζία θαηά ηελ παξάδνζε ησλ ππό 
πξνκήζεηα εηδώλ.  
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη όιν αλεμαηξέησο ην πξνζσπηθό ηνπ ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο. 
Δπίζεο, ππνρξενύηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα  ιάβεη όια ηα πξνβιεπόκελα από ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο θαη δηαηάμεηο 
κέηξα πγηεηλήο.  
ΑΡΘΡΟ 12ν  
Κάξπμε πξνκεζεπηά Ϋθπησηνπ -Ράηξεο 
Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε 
απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, εθόζνλ δελ θνξηώζεη, 
παξαδώζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή 
ζηνλ ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 
Γελ θεξύζζεηαη έθπησηνο  όηαλ: 
α) ηα ππό πξνκήζεηα είδε δελ θνξησζνύλ ή παξαδνζνύλ ή αληηθαηαζηαζνύλ κε επζύλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 
ζύκβαζε. 
β) ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο 
ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ 
νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή 
εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξώζεηο: 
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο  
β) Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκόο ηνπ αλαδόρνπ από 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Αλ ηα ππό πξνκήζεηα είδε θνξησζνύλ ή παξαδνζνύλ ή αληηθαηαζηαζνύλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη 
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη 
πξόζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. 
Σν παξαπάλσ πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθώλ, ρσξίο ΦΠΑ. 
Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ 
εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο απηώλ. 
Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θόξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ 
πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη 
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ππόςε ν ρξόλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εύινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηώλ, γηα ην νπνίν δελ 
επζύλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξόλνο θόξησζεο - παξάδνζεο. 
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ην πξόζηηκν θαη νη ηόθνη επηβάιινληαη αλαιόγσο ζε όια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 
ε πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ησλ όξσλ ή κε ζπκκόξθσζεο κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, ν ΚηΠ επηβάιιεη ζηνλ 
Αλάδνρν πνηληθέο ξήηξεο ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη θαησηέξσ: 

 Η πνηληθή ξήηξα πνπ ζα επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηε κε εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο πνζόηεηαο είλαη ίζε κε ην 
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ηεο πνζόηεηαο πνπ δελ παξάρζεθε. 
ΑΡΘΡΟ 13ν  
Σξφπνο πιεξσκάο  
Α. Γηα ηελ πξνκάζεηα  
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ πξαγκαηνπνηείηαη  σο θάησζη:  
α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ ησλ ηκεκαηηθώλ παξαδόζεσλ. 
β)Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ θαη 
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζώο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  
γ)Toλ Αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Ιδίσο βαξύλεηαη κε ηηο αθόινπζεο θξαηήζεηο:  
δ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο 
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  θαη θξάηεζε 
0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Α.Δ.Π.Π. (Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ) 
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ  θαη ζηελ επ’ απηνύ εηζθνξά 
ππέξ ΟΓΑ. 
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ 
θαζαξνύ πνζνύ. 
Γηα ηελ πιεξσκή, ηνπ ηηκνινγίνπ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ  ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ θαη ζηελ 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ΓΓΑ, εθηόο από ην ζώκα απηνύ θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ήηνη:  

 Σηκνιόγην κε ηελ έλδεημε «επί πηζηώζεη»,  

 Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα (ΔΦΚΑ) 

 Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ (ελ ηζρύ) 
Η εμόθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη κέρξη 30 εκέξεο κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ αλσηέξσ ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ ηνπ 
Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γ.Γ.Α.  
ΑΡΘΡΟ 14ν  
Λχζε ηεο χκβαζεο- Παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο 
Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ:  
α. Παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα,  
β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε (ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά).  
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνύ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρόλ θπξώζεηο ή εθπηώζεηο.  
δ. Δθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη 
απνδεζκεύζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο.  
 
Η παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ γίλεηαη από ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί  κε απόθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ θαη εθάζηνπ εθ ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ , 
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη όηη ηα πξνκεζεπζέληα είδε αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, 
ζπληάζζεηαη ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ  

Ο Ανακζτων Φορζασ ζχει ςυντάξει το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) με τθ χριςθ 
τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Promitheus ESPDint που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ 
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ςφνταξθσ και διαχείριςισ του και ςυγκεκριμζνα ςτον δικτυακό τόπο: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/. 

Το περιεχόμενο του αρχείου αναρτάται ξεχωριςτά, ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 
αρχείο pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, ςτα ςυνθμμζνα του διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ςτθ διεφκυνςθ www.argostoli.gov.gr.  

Το αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω 
τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Promitheus ESPDint και το δικτυακό τόπο 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ τθ ςχετικι απάντθςι τουσ.  

Επιπλζον ςασ παραπζμπουμε ςτο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr όπου ζχει αναρτθκεί 
ανακοίνωςθ περί ορκισ ςυμπλιρωςθσ του Τ.Ε.Υ.Δ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

Α/Α 
ΟΜΑΓΑ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΙΓΟΤ   
ΦΟΡΔΑ 

ΤΛΟΠΟΙΖΖ 

ΚΑΘΑΡΖ 
ΑΞΙΑ(€) 

ΦΠΑ 13% & 24% ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠ/Ο ΜΔ 

ΣΟΝ ΦΠΑ 

1 
ΣΡΟΦΙΜΑ 

 (ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
21.110,30 3.327,45 24.437,75 

2 (ΠΑΓΧΣΑ) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
20.419,82 2.654,59 23.074,41 

3 (ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
12.115,82 2.907,80 15.023,62 

4 (ΠΟΣΑ) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
735,10 176,42 911,52 

5 (Νεξό) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
4.133,76 619,23 4.752,99 

6 (ΜΠΤΡΑ) 
ΓΗΜΟ 

ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
4.946,00 1.187,04 6.133,04 

10 ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ Γ.Γ.Α. 70.058,09 9.201,65 79.259,74 

11 ΟΠΧΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΑ Γ.Γ.Α. 18.565,10 2.413,47 20.978,57 

12 
ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΨΑ/  

ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ /ΦΧΜΙ 
Γ.Γ.Α. 25.383,06 3.299,81 28.682,87 

13 
ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ/  

ΓΙΑΦΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑ 
Γ.Γ.Α. 23.662,35 3.076,12 26.738,47 

14 
(ΚΑΣΔΦ. 

ΦΑΡΙΑ),(ΚΑΣΔΦ.ΛΑΥΑΝΙΚΑ) 
,(ΚΑΣΔΦ.ΠΑΣΑΣΔ) 

Γ.Γ.Α. 12.804,30 1.899,79 14.704,09 

  ΤΝΟΛΟ 213.933,70 30.763,37 244.697,07 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 1ε-ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ CPV:15000000-8 ΣΡΟΦΙΜΑ (ΔΙΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ) 

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά 
κνλΪδαο 

χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΚΡΟΤΑΑΝ  ΟΚΟΛΑΣΑ θαη 
ειΪρηζηνλ  85 γξ. 

ηεκΪρηα 254   13%   

2 
ΓΑΡΙΓΑΚΙΑ( 16 ΣΔΜ. 85 γξ θαη 
ειΪρηζηνλ)  ΓΙΑΦΟΡΔ ΓΔΤΔΙ 

KIB. 123   13%   

3 
ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ ΑΣΟΜΙΚΔ 220 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΧΝ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΣΔΜΑΥΙΑ  564   13%   

4 
ΕΑΜΠΟΝΟΣΤΡΟΠΙΣΔ  ΑΣΟΜΙΚΔ 
220 ΓΡ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΣΔΜΑΥΙΑ  564   13%   

5 
ΠΙΣΔ ΑΣΟΜΙΚΔ 240 ΓΡ ΚΑΣ 
ΔΛΑΥΙΣΟ  

ΣΔΜΑΥΙΑ  564   13%   

6 
ΠΑΝΑΚΟΠΙΣΔ ΑΣΟΜΙΚΔ 220 
ΓΡ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΣΔΜΑΥΙΑ  363   13%   

7 
ΦΧΜΑΚΙΑ ΑΣΟΜΙΚΑ 70 ΓΡ ΚΑΣ 
ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΣΔΜΑΥΙΑ  473   13%   

8 
ΝΔ ΚΑΦΔ(ζηηγκ.θαθΫο) ά Ϊιιν 
νκφηηκν  

ηεκΪρηα 25   13%   

9 
ΝΣΔΚΑΦΔΙΝΔ ΣΙΓΜΙΑΙΟΤ ΚΑΦΔ  
200 γξακ. 

ηεκΪρηα 3   13%   

10 
ΜΠΑΓΚΔΣΑ  ΑΝΣΟΤΙΣ 
ΑΣΟΜΙΚΖ 125 ΓΡ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟ 

ηεκΪρηα 4042   13%   

11 
ΓΑΛΑ ΜΔΡΙΓΑ Δ ΓΙΚΣΤ  ΣΧΝ 10 
ΣΔΜ 

ηεκΪρηα 327   13%   

12 ΚΑΦΔ   ΔΛΛΖΝΙΚΟ   ηεκΪρηα 40   13%   

13 ΛΟΤΚΑΝΙΚΑ  ΚΙΛΑ 47   13%   

14 ΣΤΡΙ  Δ ΦΔΣΔ  ΚΙΛΑ 36   13%   

15 ΕΑΜΠΟΝ Δ ΦΔΣΔ  ΚΙΛΑ 36   13%   

16 ΚΔΣΑΠ  ηεκΪρηα 25   13%   

17 ΜΟΤΣΑΡΓΑ  ηεκΪρηα 18   13%   

18 
ΠΟΣΖΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΓΙΑΦΑΝΑ 
(50ΑΓΑ)ησλ 430ml 

ΠΑΚΔΣΟ  400   24%   

19 ΥΑΡΣΙΝΟΙ ΓΙΚΟΙ 2 ΠΟΣΖΡΙΧΝ  ηεκΪρηα 618   24%   

20 ΥΑΡΣΙΝΟΙ ΓΙΚΟΙ 4 ΠΟΣΖΡΙΧΝ  ηεκΪρηα 509   24%   

21 
ΠΟΣΖΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ  ΜΠΤΡΑ 
(50ΑΓΑ ) 16 ΟΕ  

ΠΑΚΔΣΟ  183   24%   

22 
ΠΟΣΖΡΙΑ ΥΑΡΣΙΝΑ (100ΑΓΑ) 12 
ΟΕ 

ΠΑΚΔΣΟ  127   24%   
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23 
ΠΧΜΑΣΑ  ΠΟΣΖΡΙΧΝ (100ΑΓΑ) 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΙΑ ΣΑ  ΥΑΡΣΙΝΑ 
ΠΟΣΖΡΙΑ 12ΟΕ -16 ΟΕ 

ΠΑΚΔΣΟ  18   24%   

24 ΜΔΜΒΡΑΝΖ  3Ο ΜΔΣΡΑ ηεκΪρηα 3   24%   

25 ΑΛΟΤΜΙΝΑΥΑΡΣΟ ( 25 ΜΔΣΡΑ.)  ηεκΪρηα 14   24%   

26 
ΠΖΡΟΤΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΛΑΙΚΟ 
ΜΔΓΔΘΟ (100ΑΓΑ) 

ΠΑΚΔΣΟ  10   24%   

27 
ΠηΪηα πιαζηηθΪ κηαο ρξάζεο (ησλ 
23cm)ζπζθ. 50 ηεκ. 

ΠΑΚΔΣΟ  36   24%   

28 ΚΟΤΣΑΛΙΑ ΠΑΓΧΣΟΤ (100ΑΓΑ)  ΠΑΚΔΣΟ  18   24%   

29 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΣΤΜΔΝΟ Δ 
ΤΚΔΤΑΙΑ ΠΑΚΔΣΟΤ ΣΧΝ 
1.000ΣΔΜ. 

ΠΑΚ  54   24%   

30 
ΓΡΑΝΙΣΑ  ( ΓΙΑΦΟΡΟΙ ΥΤΜΟΊ )  5 
ΛΊΣΡΧΝ    ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΙΑ 
ΓΡΑΝΙΣΟΜΖΥΑΝΖ 

ΛΙΣΡΑ 21   24%   

31 
ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΙΟΤ ( ΑΣΟΜΙΚΔ 
ΜΔΡΙΓΔ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟΝ 80 γξ) 

ΣΔΜ  327   13%   

32 ΕΑΥΑΡΖ ΜΑΤΡΖ  ΚΙΛΟ 7   13%   

33 ΕΑΥΑΡΖ ΛΔΤΚΖ  ΚΙΛΟ 18   13%   

34 
ΕΑΥΑΡΖ ΜΑΤΡΖ  ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΙΚ 
(1000)  

ΠΑΚ  7   13%   

35 
ΕΑΥΑΡΖ ΛΔΤΚΖ -  ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΙΚ 
( 1000)  

ΠΑΚ  4   13%   

36 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ 1000ΑΓΑ  ηεκΪρηα 29   24%   

37 
ΚΑΦΔ ΔΠΡΔΟ  ΝΣΔΚΑΦΔΙΝΔ  
250 ΓΡ 

ΣΔΜ 2   13%   

38 ΚΑΦΔ ΔΠΡΔΟ  ΚΙΛΟ 98   13%   

39 
ΠαηαηΪθηα ΓΙΑΦΟΡΑ 12/85 ΚΑΣ 
ΔΛΑΥΙΣΟΝ ΓΡΑΜ 

ΚΙΒ  116   13%   

40 
παηαηΪθηα ζε θχιηλδξν ΓΙΑΦΟΡΑ  
18/ ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟΝ 120 ΓΡΑΜ 

ΚΙΒ  32   13%   

41 
ΡΟΛΛΟ ΚΟΤΕΙΝΑ 12αδα 800 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΧΝ ΔΚΑΣΟ 

ηεκΪρηα 24   24%   

42 
ΠΟΣΖΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ 
ΝΔΡΟΤ(50Ϊδα) ησλ 290ml 

ΠΑΚ  545   24%   

43 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ( 48 ΣΔΜΑΥΙΧΝ Υ 
410 ΓΡΑΜΜΑΡΙΧΝ )  

θηβψηηα 4   13%   

44 ΚΙΜΑ   ΚΙΛΟ  25   13%   

45 ΝΣΟΜΑΣΔ  ΚΙΛΟ 101   13%   

46 ΜΑΡΟΤΛΙΑ  ηεκΪρηα 145   13%   

47 ΚΡΔΜΜΤΓΙΑ ΚΙΛΟ 18   13%   

48 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 101   13%   

49 
ΑΓΓΟΤΡΙΑ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΔΓΔΘΟ 
) 

ΣΔΜ  101   13%   

50 ΛΔΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 10   13%   

51 ΠΑΣΑΣΔ  θαηεςπγκΫλεο  ΚΙΛΑ 127   13%   

52 ΜΑΨΝΣΑΝΟ (καηζΪθηα 200 γξ) ΣΔΜ 18   13%   
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53 ΠΑΓΟ  ΑΚΟΤΛΑ ΣΧΝ 5 ΚΙΛΧΝ ΣΔΜ 14   24%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1     
 

Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 

 
 
 
 

ΟΜΑΓΑ 2ε ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, CPV:15555000-3, 15555100-4 (ΠΑΓΧΣΑ) 

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά κνλΪδαο χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 ΠαγσηΪ αηνκηθΪ θχπεια  ηεκ  1300   13%   

2 παγσηΪ αηνκηθΪ πχξαπινη  ηεκ  1300   13%   

3 παγσηΪ αηνκηθΪ ζΪληνπτηο  ηεκ  1300   13%   

4 παγσηνζνθνιΪηεο αηνκηθΫο ηεκ  1050   13%   

5 

παγσηΪ πνιπζπζθεπαζέεο θαη 
ειΪρηζηνλ 500 γξακκαξέσλ  

ηεκ  345   13%   

6 παγσηΪ  δηΪθνξεο γεπζεηο  ιέηξν 291   13%   

7 
παγσηΪ  δηΪθνξα  παξθΫ γεχζεηο ιέηξν 291   13%   

8 παγσηΪ  δηΪθνξα  ιέηξν 254   13%   

9 παγσηΪ δηΪθνξα ιέηξν 181   13%   

10 παγσηΪ αηνκηθΪ μπιΪθηα ηεκΪρηα 1100   13%   

11 παγσηΪ αηνκηθΪ γξαλέηεο ηεκΪρηα 1091   13%   

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 2 
 

    
 

Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 

 
 

  OMAΔΑ 3ε-ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, CPV: 15982000-5(ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ) 

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά κνλΪδαο χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΑλαςπθηηθΪ TYΠΟΤ COLA  24/330  
( θνπηέ )  

KIB 218   24%   

2 ΑλαςπθηηθΪ  24/330 ( θνπηέ )  KIB 218   24%   

3 Σζατ   24/330  ( θνπηέ )  KIB 109   24%   

4 φδα  24/330 γξ.  KIB 10   24%   

5 
Υπκνέ    δηαθφξσλ θξνχησλ  
24/330 ML  

KIB 145   24%   

6 
Υπκνέ    δηαθφξσλ θξνχησλ  
27/250 ML 

KIB 109   24%   

7 Ιζνηνληθφ πνηφ 250 ml ηεκ 109   24%   

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 3          
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Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 

 
 
 
 
 
 
 

  ΟΜΑΓΑ 4ε – ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, cpv: 15911000-7(ΠΟΣΑ)   

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά κνλΪδαο χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Πνηα  ( νπδν 0,20 cl )  ηεκΪρηα 36   24%   

2 
ΠνηΪ ( ηχπνπ cambari 0,7 cl ) Ϊιιν 
νκφηηκν  

ηεκΪρηα 7   24%   

3 Πνηα ( ΒΟΣΚΑ 0,7 cl )  ηεκΪρηα 7   24%   

4 
Πνηα ( ηχπνπ Bacardi 1l ) ά Ϊιιν 
νκφηηκν 

ηεκΪρηα 5   24%   

5 ΠνηΪ ( Οπέζθη 0,7 cl )  ηεκΪρηα 5   24%   

6 
ΠνηΪ ( ΚνληΪθ3* αζηΫξσλ θαη 
ειΪρηζηνλ 2 ι)  

ηεκΪρηα 5   24%   

7 ΠνηΪ  ( νχδν  2ι )  ηεκΪρηα 5   24%   

8 Κξαζέ( 0,5 ιηη. )  ηεκΪρηα 38   24%   

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 
 

    

 
Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 

 

 

ΟΜΑΓΑ 5ε ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, CPV: 15981000-8(λεξφ) 

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά κνλΪδαο χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Νεξφ εκθηαισκΫλν 24/0,5 ιηη ΚΙΒ 789   13%   

2 Νεξφ εκθηαισκΫλν  6/1,5 ιηη. ΚΙΒ 327   13%   

3 Αλζξαθνχρν λεξφ 1 ιη 6Ϊδα ΚΙΒ 36   24%   

4 αλζξαθνχρν λεξφ 24/330 ml ΚΙΒ 50   24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5        

 
Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 

 

 

ΟΜΑΓΑ 6ε ΓΖΜΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, cpv:15961000-2(ΜΠΤΡΑ) 

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά κνλΪδαο χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
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1 κπχξεο 24/330 ΚΙΒ. 238   24%   

2 βαξΫιη κεηαιιηθφ 20ιη ΒΑΡΔΛΙ 18   24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6     

 
Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 
 

 

ΟΜΑΓΔ , απφ 7 Ϋσο θαη 11(Γ.Γ.Α.) 
 

ΟΜΑΓΑ 7-15000000-8 ΣΡΟΦΙΜΑ (ΔΙΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ) -ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΓΖΡΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 

A/A Δέδνο ΜνλΪδα 
Πνζφηεηα 

θαηΪ 
πξνζΫγγηζε 

Σηκά 
κνλΪδαο 

χλνιν 
πληειεζηάο 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Μαθαξφληα Νν 10 ΚΙΛΟ 540   13%   

2 ΜαθαξνλΪθη θνθηφ ΚΙΛΟ 306   13%   

3 ΠΫλλεο ΚΙΛΟ 306   13%   

4 Μαθαξφληα Νν2 ΚΙΛΟ 108   13%   

5 ΚξηζαξΪθη ΚΙΛΟ 135   13%   

6 Υπινπέηεο ΚΙΛΟ 90   13%   

7 Μαθαξφληα δηαέηεο ΚΙΛΟ 286   13%   

8 ΚξηζαξΪθη δηαέηεο ΚΙΛΟ 286   13%   

9 Ρχδη γιαζζΫ   ΚΙΛΟ 450   13%   

10 Ρχδη ζππξσηφ  ΚΙΛΟ 450   13%   

11 νπζακΪθη δπκαξηθφ ΚΙΛΟ 450   13%   

12 ΦηδΫο ΚΙΛΟ 72   13%   

13 Ρεβχζηα ΚΙΛΟ 180   13%   

14 θαζφιηα ΚΙΛΟ 180   13%   

15 ΦαθΫο  ΚΙΛΟ 180   13%   

16 Γέγαληεο ΚΙΛΟ 180   13%   

17 ΝηνκαηΪθηα ΚΙΛΟ 180   13%   

18 
ΝηνκαηνπειηΫο,ησλ 200 γξ. θαη’ 
ειΪρηζην 

>>  450   13%   

19 ΚαθΫο ΔΛΛΖΝΙΚΟ  ΚΙΛΟ 99   13%   

20 ΕΪραξε ΚΙΛΟ 1080   13%   

21 
ΓΪια εβαπνξΫ ζε ζπζθεπαζέα ησλ 
410 γξακκ. 

ΣΔΜ. 6500   13%   

22 ΛΪδη ΛΙΣΡ. 1080   13%   

23 
Ξχδη ΦΤΑΛΔ 400ML,θαη’ 
ειΪρηζην 

TEMAXIA 162   13%   

24 
Λεκφλη ΥΤΜΟ 400 ML, θαη’ 
ειΪρηζην 

TEMAXIA 90   13%   

25 ΚαιακπνθΫιαην ΛΙΣΡΑ 324   13%   

26 ΑιΪηη ΚΙΛ 360   13%   
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27 ΠηπΫξη  ΚΙΛ 7   13%   

28 ΚαλΫια  ΚΙΛΑ 9   13%   

29 Γαξχθαιιν  ΚΙΛΑ  2   13%   

30 ΚαλΫια Ξχιν ΚΙΛΑ 2   13%   

31 Ρέγαλε ΚΙΛΑ 4,5   13%   

32 Βνχηεξν ΚΙΛΟ 81   13%   

33 Κνκπφζηα ΚΙΛΟ 180   13%   

34 Υπκφο πνξηνθΪιη ΛΙΣΡ 540   13%   

35 ΚξΫκα αξαβνζέηνπ  ΚΙΛΑ 120   13%   

36 ΚνπΪθεξ ΚΙΛΟ 72   13%   

37 ΚαθΪν >>  27   13%   

38 
ΕειΫ ζε ζθφλε  ζε δηΪθνξεο 
γεχζεηο  

ΚΙΛΑ 144   13%   

39 
Αιεχξη (ζπζθεπαζέα ησλ 1000 
γξακ.) 

ΚΙΛ 135   13%   

40 ΑΛΔΎΡΙ ΓΙΑ ΚΔΙΚ ΚΙΛΟ  72   13%   

41 
ΜπΫηθηλθ ΠΪνπληεξ ζε 
ζπζθεπαζέα ησλ 60 γξακκαξέσλ 

ΣΔΜ. 36   13%   

42 ΚαζΫξη ΚΙΛ0 180   13%   

43 
Σπξέ ζθιεξφ ηξηκκΫλν(ηχπνπ 
Γαλέαο)  

ΚΙΛΟ 180   13%   

44 Σπξέ  θΫηα βαξειέζηα ΚΙΛΟ 800   13%   

45 Μπδάζξα ΚΙΛΟ 72   13%   

46 
Γηανχξηη Πιάξεο ζε αηνκηθά 
ζπζθεπαζέα ησλ 200 γξ θαη 
ειΪρηζην 

ΣΔΜ 13950   13%   

47 
ΜαγηΪ  ζε θαθειΪθη ησλ 8 γξακ 
θαη’ειΪρηζην 

>>  45   13%   

48 
Σφλνο ζε ζπζθεπαζέα ηνπ 1000 
γξακκαξέσλ θαη’ ειΪρηζην 

ΚΙΛ 126   13%   

49 ΠνπξΫο ζε ζθφλε  ΚΙΛΟ 144   13%   

50 
Γαθλφθπιιν ζε ζπζθεπαζέα ησλ 
100 γξακκαξέσλ θαη’ ειΪρηζην 

ΚΙΛΟ 3   13%   

51 
ΜνζρνθΪξπδν ζε ζπζθεπαζέα ησλ 
100 γξακκαξέσλ θαη’ ειΪρηζην 

ΚΙΛΟ 1   13%   

52 νπζΪκη ΚΙΛΟ 2   13%   

53 ηαθέδα ΚΙΛΟ 18   13%   

54 ΚαιακπνθΪιεπξν ΚΙΛΟ 36   13%   

55 Κνκπφζηα Γηαβεηηθψλ ΚΙΛΟ 90   13%   

56 ΔιηΫο ΚΙΛΟ 360   13%   
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57 
Βαλέιηεο Δ ΦΤΙΓΙΟ 1,5 ΓΡΑΜ 
ΚΑΣ ΔΛΑΥΙΣΟ ( 5 ΣΔΜΑΥΙΧΝ)  

ΣΔΜ 72   13%   

58 ΥαιβΪο ΚΙΛΑ 135   13%   

59 ηαξακνζαιΪηα ΚΙΛΑ 36   13%   

60 Εακπφλ ΚΙΛΑ 45   13%   

61 Γαινπνχια κπνχηη ΝΧΠΖ  ΚΙΛΑ 180   13%   

62 ΜνπζηΪξδα ΚΙΛΑ 27   13%   

63 Κχβνο δσκφο ιαραληθψλ  >>  27   13%   

64 Κχβνο δσκφο θνηφπνπιν >>  36   13%   

65 ΜπΫηθνλ >>  36   13%   

66 
Κξαζέ ΛΔΤΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ 
ΡΟΕΔ  

ΛΙΣΡ. 180   24%   

67 
Αλαςπθηηθφ ηχπνπ θφια, 
ζπζθεπαζέα ηνπ 1,5ιέηξ. , θαη’ 
ειΪρηζην 

>>  90   24%   

68 
πξΪηη ά Ϊιιν νκφηηκν, , 
ζπζθεπαζέα ηνπ 1,5ιέηξ. , θαη’ 
ειΪρηζην 

>>  90   24%   

69 
ΠνξηνθαιΪδεο, , ζπζθεπαζέα ηνπ 
1,5ιέηξ. , θαη’ ειΪρηζην 

>>  90   24%   

70 ΝεξΪ (ΔμΪδεο 6Υ 1,5 ιέηξσλ) ΣΔΜ 270   13%   

71 ΜπαθαιηΪξνο μαικπξηζκΫλνο ΚΙΛ 225   13%   

72 Σπξφπηηα ΚΙΛ 400   13%   

73 παλαθφπηηα >>  400   13%   

74 Φχιιν γζθνιηΪηα(γηα πέηεο) >>  27   13%   

75 ΣζΪτ ζε ζπζθεπαζέα ησλ 100 ηεκ ΣΔΜ 13   13%   

76 ΜαληηΪξηα θνλζΫξβα,  ΚΙΛΟ 270   13%   

77 Υακνκάιη  (πζθ. 20Υ1 γξακ.) ΣΔΜ 67   13%   

    ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 7 
     

 
Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 

 
 

ΟΜΑΔΑ 8(ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ)CPV:03221200-8 (ΟΠΨΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΑ) 

Α/Α  ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 

Ποσότητα 

κατά 

προσέγγιση 

Σιμή 

μονάδας 
ΤΝΟΛΟ 

ΥΠΑ 

13%(όλα 

τα είδη 

της 

ομάδας 

13) 

ΤΝΟΛΟ 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΠνξηνθΪιηα ΚΙΛ 720   
13% 

  

2 Μάια >>  720   13%   

20PROC006844437 2020-06-10



 

Σελίδα 71 

3 ηαθχιηα >>  180   13%   

4 ΜπαλΪλεο >>  720   13%   

5 ΠαηΪηεο >>  2070   13%   

6 Υφξηα ΚΙΛ 720   13%   

7 Κνπλνππέδη >>  360   
13% 

  

8 ΜΪπα - ΛΪραλν >>  90   
13% 

  

9 Ϋιηλα ΜΑΣΑΚΙ 715   13%   

10 Μαηληαλφ >>  720   13%   

11 ΑπγΪ ΣΔΜ 4500   13%   

12 Καξπνχδη ΚΙΛ 360   13%   

13 Πεπφλη ΚΙΛ 270   13%   

14 ΑριΪδηα ΚΙΛ 270   13%   

15 ΡνδΪθηλα ΚΙΛ 360   13%   

16 Αθηηλέδηα ΚΙΛ 180   13%   

17 Άλληζν ΜΑΣ 286   13%   

18 Καξφηα ΚΙΛ 540   13%   

19 Μαξνχιηα ΣΔΜ 720   13%   

20 ΝηνκΪηεο ΚΙΛ 2520   13%   

21 
Αγγνχξηα(ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
ΜΔΓΔΘΟ ) 

ΣΔΜ 954   

13% 

  

22 ΠηπεξηΫο ΚΙΛ 360   13%   

23 ΜειηηδΪλεο ΚΙΛ 360   
13% 

  

24 Κνινθχζηα ΚΙΛ 270   13%   

25 ΠξΪζα ΚΙΛ 81   13%   

26 Κξεκκχδηα θξΫζθα ΚΙΛ 63   
13% 

  

27 ΚεξΪζηα ΚΙΛ 135   13%   

28 Κξεκκπδηα μεξΪ ΚΙΛ 540   
13% 

  

29 ΚΟΡΓΑ ΣΔΜ 900   13%   

30 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛ 450   
13% 

  

31 
ΠΙΠΔΡΙΔ ΦΛΧΡΙΝΖ ά Ϊιιν 
νκφηηκν 

ΚΙΛ 225   

13% 

  

32 ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ ΦΡΔΚΑ ΚΙΛ 135   
13% 

  

33 ΒΔΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛ 72   13%   

34 ΜΖΛΑ ΠΡΑΙΝΑ ΚΙΛ 450   
13% 
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ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 8     

 
Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 

 
 
 
 
 
 

 

  

ΟΜΑΔΑ 09(ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ)CPV:15612500-6/15810000-9/15811100-7 (ΕΙΔΗ 

ΑΡΣΟΠΟΙΩΑ/ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ/ΧΨΜΙ) 

Α/Α   ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 

Ποσότητα 

κατά 

προσέγγιση 

Σιμή 

μονάδας 
ΤΝΟΛΟ ΥΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Μαχξν ςσκέ νιηθάο Ϊιεζεο ΚΙΛ 6820   13%   

2 
ΦξπγαληΫο ιεπθΫο κεγΪιεο 
παθ 450 γξ 

ΣΔΜ/ΠΑΚ 1322   
13% 

  

3 
ΦξπγαληΫο ζηθΪιεσο παθΫην 
450 γξ 

ΣΔΜ/ΠΑΚ 657   
13% 

  

4 ΠΪζηεο ΣΔΜ 900   13%   

5 
Αξηχκαηα(ηαθπδφςσκν-
δαραξφςσκν) 

>>  1800   
13% 

  

6 ΦξπγαληΪ ηξηκκΫλε  ΚΙΛ 225   13%   

7 ΦΤΛΛΟ ΠΙΣΑ ΦΡΔΚΟ ΚΙΛ 270   13%   

8 ΦΤΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΣΔ ΦΡΔΚΟ ΚΙΛ 27   13%   

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 9 
     

 
 

Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 

 
 

ΟΜΑΔΑ 10(ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ)CPV:15612500-6 /15119000-5(ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ/ΔΙΑΥΟΡΑ ΚΡΕΑΣΑ) 

Α/Α   ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 

Ποσότητα 

κατά 

προσέγγιση 

Σιμή 

μονάδας 
ΤΝΟΛΟ ΥΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Υνηξηλφ θξΫαο ΝΧΠΟ ΚΙΛ 270   13%   

2 ΜνζρΪξη θΫηα ΝΧΠΟ >>  360   13%   

3 ΚηκΪο κνζραξέζην ΝΧΠΟ >>  315   13%   

4 
Κνηφπνπιν (ηάζνο Μπνχηη) 
ΝΧΠΟ 

>>  810   13%   

5 ΚνπλΫιη ΝΧΠΟ >>  225   13%   

6 πθψηη κνζραξέζην ΝΧΠΟ >>  135   13%   

7 Ακλνεξέθηα ΝΧΠΟ >>  135   13%   
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8 νπβιΪθηα ΥνηξηλΪ ηεκ 270   13%   

9 
ΜΠΡΙΕΟΛΑ ΥΟΙΡΙΝΖ 
ΛΑΙΜΟΤ 

ΚΙΛΟ 270   13%   

10 ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΜΠΔΙΚΟΝ ΚΙΛΟ 270   13%   

11 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΡΙΜΔΝΟ ΣΖΘΟ 

ΚΙΛ 270   13%   

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 10     

 
Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 

 
 

  
ΟΜΑΔΑ 11(ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ) CPV:15220000-6(ΚΑΣΕΧ. ΧΑΡΙΑ),15331100-8(ΚΑΣΕΧ.ΛΑΦΑΝΙΚΑ),15311000-

1(ΚΑΣΕΧ.ΠΑΣΑΣΕ) 

Α/Α  ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 

Ποσότητα 

κατά 

προσέγγιση 

Σιμή 

μονάδας 
ΤΝΟΛΟ ΥΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 

Κνθθηλφςαξν 
θαηεςπγκΫλν 

ΚΙΛ 135   13%   

2 ΜπαθαιηΪξν Καη/λν >>  135   13%   

3 νππηΫο θαη/λεο >>  90   13%   

4 Υηαπφδη θαη/λν >>  90   13%   

5 ΠΫξθα θαη/λε >>  135   13%   

6 ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΣ/Ο >>  90   13%   

7 ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΚΑΣ/Ο >>  315   13%   

8 ΑΡΑΚΑ ΚΑΣ/Ο >>  315   13%   

9 ΑΓΓΙΝΑΡΔ ΚΑΣ/Δ >>  90   13%   

10 ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΣ/Ο >>  270   13%   

11 

ΠΑΣΑΣΔ ΓΙΑ ΣΖΓΑΝΙ 
ΚΑΣ/Δ 

>>  432   13%   

12 

ΑΝΑΜΙΚΣΑ ΛΑΥΑΝΙΚΑ 
ΚΑΣ/Α 

>>  135   13%   

13 

ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΙΛΔΣΟ 
ΚΑΣΔΦ. 

>>  360   24%   

14 
ΠαηΪηεο ξαγθνχ >>  270   13%   

  
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 11  

    

 

 
Ο πξνζθΫξσλ 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ολνκαηεπψλπκν-Τπνγξαθά-θξαγέδα) 
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