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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Πάτρα, 25-7-2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                 Αρ. Πρωτ.: 195473/5493 

ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                          Α/Α συστήματος: 26498 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.Δ/νση     : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β΄         

Ταχ.Κώδικας : 26110                                                                                                                                            

Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου (επί της διακήρυξης) 

                        Ν. Τσολοδήμος (επί των τεχνικών προδιαγραφών) 

Τηλέφωνο: 2613 613411 (Μ. Διαμαντοπούλου) 

                   2613 620704 (Ν. Τσολοδήμος) 

Fax: 2610490163 

E-mail: m.diamantopoulou@achaia.pde.gov.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας  για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων  (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της 
Π.Ε. Αχαϊας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για λογαριασμό της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. 
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.516.885,02 πλέον ΦΠΑ  

(ήτοι 4.038.719,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

                                      (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΣΤΟΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΤΥΠΟ 

ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 

           ΝΑΙ Ανάλογα με το υπό 
προμήθεια είδος, είτε τη 

χαμηλότερη τιμή στο 
σύνολο της κάθε ομάδας, 

είτε το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
διοίκησης» 

2. Του Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής .Ελλάδας» (ΦΕΚ225/Α)  

3. Του Π.Δ. 118/07(ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ)», όπως    
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64/Α )«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της   16ης 
Νοεμβρίου 2005». 

5. Του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

6. Του  Ν.4155/2013(ΦΕΚ 120/Α) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4β του άρθρου 9 του Ν.4205/2013(ΦΕΚ 
242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων……. και άλλες διατάξεις». 

7. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
Θεμάτων». 

8. Του άρθρου 84 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

9. Του άρθρου 37  Ν.4320 (ΦΕΚ 29/Α) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων όπως 
τροποποιήθηκε. 

10. Του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Δεκεμβρίου 2007 (L335) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 

11. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων….. και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 
Ν.4057/2012 
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13. Του N.3310/05 (ΦΕΚ30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του Ν.3414/05 (ΦΕΚ279/Α) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων». 

14. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012,   
4093/2012 και 4127/2013» και  ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

15. Του Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141/Α) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη». 

16. Των άρθρων 1 & 3 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ74Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών  Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές  ρυθμίσεις». 

17. Του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α) «Περί αύξησης αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων 
και άλλες αποδοχές. 

18. Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 221/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  διατάκτες». 

19. Του Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68Α'/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις 

20. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α΄) 
και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 
(ΦΕΚ 66/Α’) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄). 

21. Το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013». 

22. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα». 

23. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α') περί συμπλήρωσης του Π.Δ. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', Άρθρο 9) & 
τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', Άρθρο 10) 

24. Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ166/Α) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

25. Του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής», όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α’/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ». 

26. Του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’/14.02.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής 
Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» 
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Β. Τις αποφάσεις: 

1. Την με αριθ.1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ1590/Β) «Απόφαση του Υφυπουργού  
Οικονομίας & Οικονομικών περί  «Καθορισμού των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρείες». 

2. Την με αριθ.20977/23.08.2007(ΦΕΚ1673/Β) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005».  

3. Την υπ’ αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τεχνικές Λεπτομέρειες και λειτουργίες του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

4. Την υπ’ αριθ. Υ.Α.13289/07-08-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1716/17.08.2015) «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την αριθμ.35130/739/2010 (ΦΕΚ Β’ 1291/11.8.2010) Απόφαση Υπουργού «Αύξηση των 
χρηματικών ποσών του αρθρ 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για Οικονομικών για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων». 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον 
συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού. 

7. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για 
στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα. 

8. Tην υπ’ αριθμ. 393/2015 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση υποβολής πρότασης 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (TEBA - 
FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας, της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας» 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 315670 Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδος ( Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ) προς τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την ένταξη της 
πράξης στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).  

10. Την υπ’ αριθμ.990/19-5-2016 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για Ένταξη της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000168 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ:970ΡΟΞ7Φ-ΒΚΟ). 

11. Την υπ αριθ. 62/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την 
οποία εγκρίθηκε η αποδοχή και η υλοποίηση της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες 
Τροφίμων  και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών 
Μέτρων 2015-2016» -Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε Αχαΐας  με Κωδικό ΟΠΣ 5000168  η οποία 
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εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» 

12. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό 
Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες 
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών 
Μέτρων 2015-2016» 

13. Την με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/30-04-2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου «Σύστημα 
Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».    

14. Την με αρ. Δ23/οικ.23761/1507 Απόφαση Προσδιορισμού Κοινωνικών Συμπράξεων για την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Ι ΤΕΒΑ. (ΦΕΚ 1064/τ.Β/5-06-2015) 

15. Την αριθ. 145/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση 
υλοποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

16. Τις με αρ. Δ23/οικ.45101/3206 & Δ23/οικ.45100/3205 Αποφάσεις σχετικά με Κατανομή 
προϋπολογισμού 2015-2016 του έργου και τη Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων, αντίστοιχα  
(ΦΕΚ 2205/Β/13-10-2015). 

17. Την αρ. 332721/39/2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  σχετικά με τη 
συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο (ΑΔΑ 6ΥΠ57Λ6-ΖΜΙ). 

18. Το από 25-6-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη Δημιουργία Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. 
Αχαΐας στα πλαίσια του ΤΕΒΑ . 

19. Το  αριθμ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/1537/4-7-2016 έγγραφο  της Διαχειριστικής Αρχής του Εθνικού 
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης 
για το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα 
προκηρυχθούν τα υποέργα ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια 
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων 
(ΤΕΒΑ/FEED) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», 
της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5000168. 

20. Την υπ’ αριθ. 84/06-7-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: 
«Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για τη σύναψη 
συμβάσεων για την Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης 
του προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους απόρους (TEBA - FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας" και μέχρι 
του ποσού των 4.050.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» (ΑΔΑ: 7ΛΓ07Λ6-29Λ) 

21. Την υπ΄ αριθμ. 844/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας, κατάρτισης των όρων και συγκρότηση επιτροπών 
ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για το έργο 
«Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
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Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, προϋπολογισμού 3.516.885,02 πλέον ΦΠΑ (ήτοι 4.038.719,14 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης, ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος, 
είτε τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κάθε ομάδας, είτε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους 
την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης 
Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας» (ΑΔΑ:70077Λ6-Κ3Β) 

22. Την υπ. αριθμ. 1732/2016 (ΑΔΑ: 79ΚΖ7Λ6-17Γ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 
4.050.000,00€ (ΑΔΑ: 79ΚΖ7Λ6-17Γ) 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων 
και Βασικής Υλικής Βοήθειας  για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) της 
Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαϊας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», με κριτήριο 
κατακύρωσης, ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος, είτε τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κάθε 
ομάδας, είτε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας.  

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα  (40) ημερών, από 
την ημερομηνία  ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Στην περίπτωση διαφορετικών 
ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. 

 

2. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

29/07/2016 22/08/2016 

και ώρα 09:00 π.μ. 

05/09/2016 

και ώρα 15:00 μ.μ 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 138 του Ν.4281/14 και το άρθρο 6 
της  ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν: 

α)    τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β)     ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

γ)     συνεταιρισμοί 

δ)     κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

4.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι 
ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 
της  Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 
από τη ΓΓΕ – Καταναλωτή αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου 
.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο  Παράρτημα IX Α 
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και  στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ60/2007, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων  ημερών και  σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

4.2.    Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος. 

4.3   Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται σε αυτήν και αποτελούν   αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»  

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ» 

 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

                                                                                                  

6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/07, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές 
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία 
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης  του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, 
χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά το δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους προμηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν 
εξετάζονται.  

7. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009) και σε περίπτωση κατακυρώσεως 
του διαγωνισμού σε περισσότερους του ενός, βαρύνει τους αναδόχους στους οποίους 

http://www.promitheus.gov.gr/
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κατακυρώθηκαν τα μεγαλύτερα ποσά και κατ’ αναλογία των εκδιδόμενων παραστατικών 
δημοσίευσης και σε κάθε περίπτωση με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδα που κοινοποιείται στους αναδόχους. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί 
άγονος οι εν λόγω δαπάνες θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

8. Η παρούσα διακήρυξη  θα δημοσιευτεί : 

 Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr) για πλήρη, άμεση και 
ελεύθερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων, στο αναλυτικό περιεχόμενο των τευχών 
καθώς και  στα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία.  

 Στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), όπου θα φέρει αριθμό 
ΑΔΑΜ 

και περίληψή της θα δημοσιευτεί: 

 στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

 σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας                                                                                                                                            

 σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα                                                                                                                                                             

 στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ            

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου  
     Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)-Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ 
     Κωστή Παλαμά 6-8 ΤΚ 11141 

2. Επιμελητήριο Αχαΐας 
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                                                        Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Ομάδα Α: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 

Ομάδα Β: Βρεφικές και παιδικές τροφές 

Ομάδα Γ: Κρέατα 

Ομάδα Δ: Ελαιόλαδο 

Ομάδα Ε: Είδη Παντοπωλείου 

Ομάδα ΣΤ: Νωπά Προϊόντα 

Ομάδα Ζ: Είδη Οπωροπωλείου 

CPV ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ : Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ , ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ: 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.516.885,02 πλέον ΦΠΑ   

Φ.Π.Α. : Ο εκάστοτε ισχύων Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ: 
Προϋπολογισμό έτους 2016 της Περιφερειακής 

Ενότητας Αχαΐας (ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1281.) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Εντός των κατά τόπους αποθηκών των εταίρων 

(Πίνακας 3 Παραρτήματος Α) 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα  ΣΤ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 

• Φόρος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας χωρίς 
τον ΦΠΑ (άρθρο 64 του Ν.4172/2013) 

• Παρακράτηση 0,10% επί της αξίας της αρχικής και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 
του Ν.4013/2011, για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

• Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού 
επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των 
συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα 
Χαρτοσήμου. 
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Πίνακας 1 
Τα υπό προμήθεια είδη ανά ομάδα 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΝΔΕΙ-
ΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΠΡΟ  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  ΜΕ  

ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ) 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 
Ν4 15.960,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Συσκευασία 
περίπου 20 
τεμαχίων 0,27 € 0,34 € 4.376,13 € 5.426,40 € 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 
Ν5 77.616,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Συσκευασία 
περίπου 45 
τεμαχίων 0,25 € 0,31 € 19.404,00 € 24.060,96 € 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 153.720,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Συσκευασία 
τουλάχιστον 60 
μωρομάντηλων 0,04 € 0,05 € 6.198,39 € 7.686,00 € 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 26.130,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 
Σωληνάριο  75 

εώς 100 ml  2,14 € 2,65 € 55.842,34 € 69.244,50 € 

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 339,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 
Συσκευασία 1 

τεμαχίου 1,94 € 2,40 € 656,13 € 813,60 € 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 1.386,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 
Συσκευασία 12 

έως 24 τεμαχίων 0,14 € 0,17 € 190,02 € 235,62 € 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ 
ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 339,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Συσκευασία 1 
τεμαχίου βάρους 

από 70gr έως 
100 gr 1,59 € 1,97 € 538,57 € 667,83 € 

ΣΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΙΔΩΝ 339,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Συσκευασία 1 
τεμαχίου 0,56 € 0,70 € 191,37 € 237,30 € 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 10.452,00 ΛΙΤΡΟ 
Συσκευασία  400 

ml  περίπου  4,68 € 5,80 € 48.888,39 € 60.621,60 € 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 51.582,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Συσκευασία 
περίπου 2 κιλών 3,31 € 4,10 € 170.553,39 € 211.486,20 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 25.791,00 ΛΙΤΡΟ 

Πλαστική φιάλη 
1 λίτρου 1,94 € 2,40 € 49.918,06 € 61.898,40 € 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 30.949,20 ΛΙΤΡΟ 
Πλαστική φιάλη 
400 περίπου ml 3,23 € 4,00 € 99.836,13 € 123.796,80 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 
Α 394.603,20         456.592,91 566.175,21 

ΟΜΑΔΑ Β: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ  (κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ) 

ΚΡΕΜΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 768,60 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

300gr  8,25 € 9,32 € 6.339,25 € 7.163,35 € 

ΚΡΕΜΑ 
ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ ΓΙΑ 
ΒΡΕΦΗ 768,60 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

300gr  8,90 € 10,06 € 6.842,58 € 7.732,12 € 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ 
ΒΡΕΦΗ 957,60 ΚΙΛΟ 

Συσκευσίες 
καθαρού βάρους  

800gr ±30%. 19,56 € 22,10 € 18.728,28 € 21.162,96 € 
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ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5.124,00 ΛΙΤΡΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 
περίπου 400ml 4,42 € 5,00 € 22.672,57 € 25.620,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 
Β: 7.618,80         54.582,68 € 61.678,43 € 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΡΕΑΤΑ (κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) 

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 34.388,00 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

450-550 gr  8,32 € 9,40 € 286.059,47 € 323.247,20 € 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ 
ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 34.388,00 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

450-550 gr  5,84 € 6,60 € 200.850,27 € 226.960,80 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 
Γ: 68.776,00         486.909,73 € 550.208,00 € 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 154.746,00 ΛΙΤΡΟ 

Φιάλη καθαρού 
περιεχομένου 

περίου 1,0 
λίτρου 5,04 € 5,70 € 780.577,17 € 882.052,20 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 
Δ: 154.746,00         780.577,17 € 882.052,20 € 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  (κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ) 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 76.566,00 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

500 gr ± 10% 2,12 € 2,40 € 162.618,05 € 183.758,40 € 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ή  
ΧΟΝΔΡΕΣ 76.566,00 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

500 gr ± 10% 2,04 € 2,30 € 155.842,30 € 176.101,80 € 

ΖΑΧΑΡΗ 77.373,00 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

1 κιλού 0,73 € 0,90 € 56.157,82 € 69.635,70 € 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 76.566,00 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

500 gr 0,88 € 1,00 € 67.757,52 € 76.566,00 € 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  30.949,20 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 
περίπου 400 gr 2,42 € 3,00 € 74.877,10 € 92.847,60 € 

ΡΥΖΙ  128.955,00 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

500 gr ± 10% 1,86 € 2,10 € 239.650,88 € 270.805,50 € 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 30.949,20 ΛΙΤΡΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 
περίπου 400ml 1,77 € 2,00 € 54.777,35 € 61.898,40 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 
Ε: 497.924,40         811.681,03 € 931.613,40 € 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ) 

ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 77.373,00 ΚΙΛΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 
400 gr έως 600 

gr 6,19 € 7,00 € 479.301,77 € 541.611,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 
ΣΤ: 77.373,00         479.301,77 € 541.611,00 € 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) 
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ΜΗΛΑ 103.164,00 ΚΙΛΟ 

Σφραγισμένη 
πλαστική 
σακούλα 

καθαρού βάρους 
2 κιλών ± 1% 1,06 € 1,20 € 109.554,69 € 123.796,80 € 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 103.164,00 ΚΙΛΟ 

Σφραγισμένη 
πλαστική 
σακούλα 

καθαρού βάρους 
2 κιλών ± 1% 1,24 € 1,40 € 127.813,81 € 144.429,60 € 

ΠΑΤΑΤΕΣ 191.415,00 ΚΙΛΟ 

Δικτάκι καθαρού 
βάρους 5 κιλών 

± 1% 0,62 € 0,70 € 118.575,66 € 133.990,50 € 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 103.164,00 ΚΙΛΟ 

Δικτάκι καθαρού 
βάρους 1 κιλού 

± 1% 0,88 € 1,00 € 91.295,58 € 103.164,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 
Ζ: 500.907,00         447.239,73 € 505.380,90 € 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 3.516.885,02 € 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 4.038.719,14 € 
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Πίνακας 2 
CPV των ειδών ανά ομάδα 

 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ CPV 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν4 33771200-7 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν5 33771200-7 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 33760000-5 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 33711720-0 

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 33711710-7 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 33771100-6 

ΣΑΠΟΥΝΙ 33711900-6 

ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ 18934000-5 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 33711610-6 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 39830000-9 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 39830000-9 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 39832000-3 

ΟΜΑΔΑ Β: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ   CPV 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 15884000-8 

ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 15612220-9 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 15511700-0 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (ΕΒΑΠΟΡΕ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 15511600-9 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΡΕΑΤΑ  CPV 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 15111200-1 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 15113000-3 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  CPV 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 15411110-6 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  CPV 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 03221210-1 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ή  ΧΟΝΔΡΕΣ 03212211-2 

ΖΑΧΑΡΗ 15831200-4 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 15851100-9 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 15331427-6 

ΡΥΖΙ  03211300-6 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 15511600-9 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV 

ΦΕΤΑ 15540000-5 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  CPV 

ΜΗΛΑ 03222321-9 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 03222220-1 

ΠΑΤΑΤΕΣ 03212100-1 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 03222118-3 
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Πίνακας 3 
Εταίροι Κοινωνικής Σύμπραξης 

 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ 

ΕΔΡΑ 

1.     ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ Βότση 34,Πάτρα 

2.     ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Ρωμανιώλη 43,Αίγιο 

3.     ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΤΡΕΩΝ -ΚΟΔΗΠ 

Γούναρη 76,Πάτρα 

4.     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Ν.Πλαστήρα, Αίγιο 

5.     ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Ευσεβίου Κηπουργού 6 
Καλάβρυτα 

6.     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΔΥ) 

Δεξαμενού 36 ,Κάτω Αχαΐα.  

7.     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΕΡ.) 

Χαλανδρίτσα 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών-Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

1.1 Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013  (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ.)», στο ΠΔ 60/07 
και συμπληρωματικά  στο ΠΔ.118/07. 

 

1.2 Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης 

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της  Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τονίζεται ότι 
προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο  που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.   

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν το αργότερο έξι (6) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 

 

1.3 Χρόνος ισχύος προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των 
προσφορών δύναται να παραταθεί, με έγγραφη δήλωση του αναδόχου, ύστερα από σχετικό αίτημα 
της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. 

 

1.4 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

http://www.promitheus.gov.gr/
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*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. 

Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την 

ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν 

αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα.  

1.4.1      Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά».  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η 
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, 
δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριμένα, στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
 
1.4.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Διευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο  των απαιτουμένων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά 
με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 
Σε ότι αφορά δε, στις υπεύθυνες δηλώσεις και αναφορικά με τον χρόνο υποβολής και θεώρησης των, 
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α 
του ΠΔ 118/2007, και το άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της ομάδας που συμμετέχει χωρίς ΦΠΑ κατά το άρθρο 157 
του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160 Α) και την Παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου . pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή.  
 
 
β) Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού  
ii. Να δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:  
 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 

του Π.Δ.60/2007, ήτοι : 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης    Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
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 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 
48), 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της  
οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991, για   την   πρόληψη  
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από  
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της 28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας, η  οποία   
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 
2331/1995  (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305). 

 Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 
 

 Για κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων:  
- 30 παρ. 7,9,11,12,&14 
- 31 παρ. 4, 5 & 6  
- 32 παρ. 4 & 5  
- 35 παρ. 5 του αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.  

 
 
-    Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλουν : 

 οι  Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε , Ε.Π.Ε.,και Ι.Κ.Ε. 

 ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος, όταν το  νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

 Σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου,  οι νόμιμοι  εκπρόσωποί του. 

 Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του  συνεταιρισμού.  

 Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία ,η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

γ) Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και  στην οποία  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  
και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : 

 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ. ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Τα αλλοδαπά 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό άλλη  ανάλογη 
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6   
του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν  τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.  2190/1920,  
όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και  επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης  
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των ανωτέρω  νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά  
πρόσωπα). 

 Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και  επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση  ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή  υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

 Δεν τελούν υπό παύση εργασιών. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν 
τελούν υπό παύση εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 

 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης  (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους  

καταβάλουν εισφορές  κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.   

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου 
και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο 
είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν 
ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή 
σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας 
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου  ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς 
και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το 
ειδικό επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα . 

 Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν  τις 
πληροφορίες αυτές. 

 Δεν  τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς. 

 Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153). 

 Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα  ηλεκτρονική υποβολή / 
έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των  δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
20 του ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος.  

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

δ) Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 
προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

ε) Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 & 
4 του ΠΔ 118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγμα και την οποία πρέπει να 
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επισυνάψει ο οικονομικός φορέας στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής 
Προσφοράς». 

στ) Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους δήλωση που φέρει την ψηφιακή τους 
υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 
18 παρ. 1 ΠΔ 118/07). 

ζ) Tα νομιμοποιητικά έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, 
όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο   αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού.  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να   προκύπτουν,  ο  Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν 
προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. 

η) Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι 
πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών  προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά 
καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα  προσκομίσουν εγκαίρως και 
προσηκόντως  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της παρούσης, τα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. 

θ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο  προμηθευτής 
για την εξασφάλιση της ποιότητας. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που 
δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος η περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της 
επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο  προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας 
συντάσσονται από τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκομίζονται από τον 
προσφέροντα. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε  προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Κάθε συμμετέχων, προκειμένου να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια και 
τις τεχνικές ή και επαγγελματικές του ικανότητες στην εκτέλεση παρόμοιων έργων, μπορεί να 
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους 
δεσμούς, ανεξάρτητα από την νομική φύση τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι όντως βρίσκονται στην διάθεση του τα μέσα των εν λόγω φορέων που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Υπό την ανωτέρω έννοια, συμμετέχων που δεν πληροί αφ εαυτού τις 
ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις, μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία άλλων 
φορέων, επί ποινή αποκλεισμοί ως κατωτέρω: 
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα αυτού, η οποία θα 
απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο 
συμμετέχων καταστεί ανάδοχος, ο φορέας θα θέσει στην διάθεση του, για όλη την καλυπτόμενη 
από την σύμβαση χρονική περίοδο, τους πόρους και τα μέσα που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω 
στοιχεία:  

 Την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του φορέα, 

 Την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του συμμετέχοντα, 

 Τον αριθμό της διακήρυξης, 

 Το είδος και την έκταση των πόρων και μέσων που θα τεθούν στην διάθεση του 
συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σύμβασης. 
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2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα η οποία θα 
απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποβάλλων 
προσφορά πρόκειται όντως να κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσης μέσων που επικαλείται 
κατά την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο. 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί 
των ανωτέρω, προκειμένου να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι του άρθρου 
45, παρ.2 του άρθρου 46, Παρ.3 τουΠ.Δ.60/2007». 
 
 
Όλες οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη κάθε διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να  προσκομιστούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 
συμμετοχής, πιστοποιητικά που δεν έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
 
 
1.4.1.2 Τεχνική προσφορά  
 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος.  Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  Εφόσον οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
 

Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών, τις τεχνικές 

προδιαγραφές τους καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες. Η τεχνική 

προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως 

εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π., από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της 

διακήρυξης. 

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:   

1. Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07: 

 

 Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα  στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
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 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

 

 Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την 
αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση  στην 
οποία ανήκει,  ή,  η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 
προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι 
τους, την εκτέλεση της συγκεκριμένης  προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 

 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη δήλωση, θα   
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
 

 Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται  από τον ίδιο δεν 
απαιτείται θεώρηση. 

 Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με 
την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 118/2007. 
 

 Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 
αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 
οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 
αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται 
απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

 

2. Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07: 

 Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η  προσκόμιση πιστοποιητικών, 

τα  οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ  μέρους του προμηθευτή ή των (υπό)κατασκευαστών 

του, προτύπων διαχείρισης (π .χ  ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής  

διαχείρισης  κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. 

ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα  πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

από  διαπιστευμένους  φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό  

Σύστημα  Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης  μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης  Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης , θα πρέπει από τον προμηθευτή 

να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για 

να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα 

προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει 

να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών 

ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου 

προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή 
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από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.).  

 Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η  Προσκόμιση Εκθέσεων 

Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με 

επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που  περιλαμβάνονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές. Οι  Εκθέσεις Δοκιμών θα  πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα 

εργαστήρια ποιοτικού  ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο 

προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό 

του) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 

κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην 

των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής- τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί - συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από 

την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία 

.pdf  των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογραμμένα από τον 

εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή μη, 

εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα 

τέτοια έγγραφα μπορεί να διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία για το διαγωνισμό δειγματοληπτικός 

έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας 

τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν 

αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του αρθρ 22 

του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη.  

 
1.4.2 Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα.  
 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
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ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
.pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 

1.5 Τιμές   

 

 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 
και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων μέχρι και εντός των αποθηκών 
των Εταίρων που αναφέρονται στον Πίνακα 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. 
 

 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

 Προσφορά για μερική ποσότητα των ειδών απορρίπτεται. 
 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν  δίδεται 
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα κάθε ομάδας, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 
δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και 
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
 

 Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., 
αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. 
 

 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά 
με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των 
ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την 
απόρριψη της προσφοράς. 
 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. 
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1.6 Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις  

 

 Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος, ή της τιμής απόκτησης του  προϊόντος 
για εμπορία (τιμή Dumping), ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της 
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

 

 Οι προσφέροντες κατασκευαστές, ή οι εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν 
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με 
την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο 
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της 
τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. 

 

 Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την 
Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία, καθώς και από κάθε άλλο 
κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της 
Π.Ο.Ε., ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

 

 

1.7  Τρόπος Πληρωμής  

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί τμηματικά μετά από κάθε οριστική παράδοση των ειδών των ομάδων που 
του έχουν κατακυρωθεί. Θα γίνουν συνολικά μέχρι τρείς (3) παραδόσεις ανά τόπο. Σε καμία παράδοση 
δεν μπορεί να παραδίδεται λιγότερο από το 30% ή περισσότερο από το 40% της συνολικής ποσότητας 
για τον συγκεκριμένο τόπο.  
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία,  ισχύουν τα  όσα αναφέρονται στο άρθρο 
35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ 118/07) και την με αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομίας & Οικονομικών. 

Η  αναθέτουσα αρχή γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση  και οφείλει τόκους  μόλις περάσει 
η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά  τα ειδικότερα σε αυτό 
οριζόμενα. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή 
υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ε.Κ.Τ. (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά 
οκτώ (8) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες επάνω από το επιτόκιο αναφοράς που ορίζει η Ε.Κ.Τ. 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από τον  Φορέα εκτέλεσης 

(Περιφ.Δυτ.Ελλάδας-Π.Ε.Aχαιας) της Σύμβασης  μέσω των οικονομικών του υπηρεσιών.  

 

1.8 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 

 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν 
απασχολούν, ή δεν εκμεταλλεύονται οι ίδιοι, ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανήλικους κάτω των 
15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασί 
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Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος  
 
 

1.9 Απόρριψη προσφορών – Διευκρινήσεις 

 Προσφορές που, αιτιολογημένα θα θεωρηθούν  αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν 
όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 

 Ειδικότερα, προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν : 

 Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή 
στοιχεία. 

 Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 Δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

 Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών. 

 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος. 

 Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. 

 Αν σε ένα κριτήριο η τεχνική προσφορά κριθεί ως απαράδεκτη ή ελλιπής, τότε η πρόταση 
απορρίπτεται συνολικά. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δίδονται 
μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της 
αναθέτουσας αρχής μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι 
από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
Διακήρυξης συνεπάγεται η απόρριψη τους. 

 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού  που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 
Διακήρυξης, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβαση του συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς. 

 Διευκρινήσεις που δίδονται (από τους προσφέροντες) οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους , δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε 
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
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2.Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 09/09/2016, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 π.μ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής  
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.   
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των  λοιπών στοιχείων αυτών.  
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

 
3.Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη μειοδότη 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα ιδίως: 
 
•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 

τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 

 
•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 
 
•  Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 
 
•  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 
 
•  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
 
4. Διαδικασία κατακύρωσης 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 
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που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου 
.pdf και σε φάκελο με σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2.  Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Υπηρεσία. 
 
 
4.1 Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που πρέπει να υποβληθούν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 
(εξυπακούεται ότι υποβάλλονται τα όλα τα δικαιολογητικά και των δύο κατηγοριών): 

 Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του προσφέροντος καθώς και τα όρια τους.  

 
 
 
4.1.1 Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση. 
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που πρέπει να υποβάλλει ο κάθε μειοδότης, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 
 
4.1.1.1. Για τους Έλληνες  πολίτες: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: 

i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του Π.Δ.  60/2007, ήτοι: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1) 

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48), 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία   
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας 
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iii) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

       Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές  
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
.pdf  τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης: σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την  ημερομηνία της κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.   
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β 
και γ  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό. 
 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό  και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό  
επάγγελμα, απαιτείται σχετική  βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή  του  Δημοσίου  
ή  του  οικείου  Ο.Τ.Α.  

 

4.1.1.2. Για τους αλλοδαπούς: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της  χώρας εγκατάστασής τους,  έκδοσης του τελευταίου  τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  
δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  για κάποιο από τα αδικήματα της  
περίπτωσης (1) του εδ.  α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 

β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης: σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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4.1.1.3. Για τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά:  

α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1.1  και 4.1.1.2.  αντίστοιχα. 
 
 
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι  δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή  υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα). Ειδικότερα τα ανωτέρω πιστοποιητικά 
της εκκαθάρισης εκδίδονται: 

 όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 από το οικείο Επιμελητήριο-Υπηρεσία 
Γ.Ε.Μ.Η. και,  

 όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο 
Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό 
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.   

 

γ) Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου 
ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 4.1.1.1.  

 

δ) Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του 
αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153). 

 

4.1.1.4. Για τους συνεταιρισμούς :  

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  
αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος  του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα  αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 

β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 4.1.1.1. εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς  συνεταιρισμούς και  της  περίπτωσης β της παραγράφου 4.1.1.2 εφόσον  πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 4.1.1.3 

γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα. 

 
4.1.1.5. Για τις   ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά :  

 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 
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4.1.2 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος καθώς και τα όρια τους.  
 
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής  
επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση,  είναι : 
 
α) Βεβαίωση Τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 

β) Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος 
του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η 
επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές 
δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 
δύναται  να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω 
υπεύθυνη  δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα  δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 
έγγραφα και ότι δεν  συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω  νομικές καταστάσεις. 
 
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά 
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα  σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του 
Οικονομικού Φορέα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα  παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό 
Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκομίσει φορολογική 
ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ 118/07 και από την οποίαν να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), υποβάλλει 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως 
σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής 
που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους . Όταν υπογράφονται από τον ίδιον φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Οι  δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης  συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  
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4.2. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων 
που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Ή αποσφράγιση γίνεται 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.  
 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 

4.3. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων 
που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Ή αποσφράγιση γίνεται 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.  
 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 

4.4. Ανάδειξη μειοδότη στον οποίο θα γίνει κατακύρωση 
 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του 
έργου στον Ανάδοχο και με μεριμνά της γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς προσφέροντες. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξης του ως έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο 
προμηθευτή με την αμέσως χαμηλότερη τιμή και σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει εγκαίρως 
τα προσήκοντα δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 
και προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται. 
 
Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του 
άρθρου 6, ή και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 
δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, 
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στην διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 
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5. Ενστάσεις –προσφυγές 
 
Οι ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από 
το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 και τον Ν.3886/10 (ΦEK 173/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
Κάθε Προσφέρων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με 
σκοπό την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την νέα οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας κατά την 
οποία έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει 
προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή), προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα του. Η αναθέτουσα αρχή 
υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της 
προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής. 

Οι ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 
του Π.Δ.118/07 και Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.10.10), μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίον φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι αποφάσεις επί 
τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως, μέσω του συστήματος, σε όλους τους προσφέροντες 
που συμμετέχουν στα επί μέρους στάδια.  

Κατ άρθρο 5 του Ν.3886/2010 κάθε προσφέρων δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ρητής ή 
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις 
διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση 
αυτών, κωλύουν την σύναψη της Σύμβασης. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της Σύμβασης 
περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και αναφέρει τις 
προθεσμίες αναστολής σύναψης της Σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ.2 του άρθρου 5 του 
Ν.3886/2010. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 4146/2013 «Για την άσκηση της αιτήσεως 
αυτής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας 
αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
αν κατά την κατάθεσή της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου και έως την πρώτη 
συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3» 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου τύπου .pdf προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις που περιγράφονται στον Ν.3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
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6. Εγγυήσεις 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη - Μέλη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με τον 
ν.2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική διάλεκτο, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 
6.1 Εγγυητική συμμετοχής  
 
Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεων τους κ.λ.π. συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσόν,  σε ευρώ που θα 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων για 
τις οποίες υποβάλλεται  προσφορά: 
 

 Ομάδα Α :   9.131,86 ευρώ 

 Ομάδα Β :   1.091,65  ευρώ 

 Ομάδα Γ :    9.738,20 ευρώ 

 Ομάδα Δ :  15.611,54 ευρώ 

 Ομάδα Ε : 16.233,62 ευρώ 

 Ομάδα ΣΤ:  9.586,04 ευρώ 

 Ομάδα Ζ:    8.944,80 ευρώ 

 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η 
παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς που απαιτεί η διακήρυξη. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του ν. 
4281/14 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4281/14 δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και στους υπόλοιπους προσφέροντες εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
 
6.2 Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 
Εγγυητική Επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος 
ισχύος αυτής θα είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του 
αντικειμένου. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 
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Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθ. 157 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) και στην 
παράγραφο 1.2.3 του άρθ. 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 

 

7. Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα έγγραφα 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

8.  Εμπιστευτικότητα 
 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος/οι ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του 
Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με 
τη/τις Σύμβασης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του προσφέρει, 
συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για 
ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει 
τη Σύμβαση. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, 
οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 
βάσει των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη 
διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 
μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

 
9. Ανωτέρα Βία 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία. 
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10.Ευθύνες 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
με την εκτέλεση της προμήθειας. 
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου του, που θ΄ 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός 
προς αποκατάστασή της. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 
και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, 
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε 
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που 
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 
μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

 
11.Λύση  – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο 
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα και με την παραγρ 9 του παρόντος 
Παραρτήματος. 

2. Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
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4. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

 

Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

1.Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

2.Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν 
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν 
το ίδιο. 

 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία 
του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 
ημερομηνία καταγγελίας. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη 
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. 
Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Πάτρας 
για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. 

 
12.  Κυρώσεις: 
 

 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου της Διανομής, στον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, 
η Αναθέτουσα Αρχή, προχωρεί σε κατάπτωση μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ίσης με το 
διπλάσιο της αξίας που αναλογεί στην αξία της ποσότητας του προϊόντος που δεν παρελήφθη ή 
δεν διενεμήθη εγκαίρως. 

 Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή, διαπιστωθούν 
παρεκκλίσεις σχετικά με τη την προβλεπόμενη φορτωθείσα ποσότητα, την ορθή σήμανση και 
συσκευασία ή παρατηρηθούν μακροσκοπικά αλλοιώσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, 
τότε: 

 α) αν διαπιστωθεί ελλιποβαρές φορτίο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση της 
ποσότητας και επιπλέον καταπίπτει ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ίσο με το τριπλάσιο 
του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέση με  τη συνολική 
ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου. 

 β) αν διαπιστωθεί μη ορθή σήμανση, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη του έργου, τότε 
απορρίπτονται όλες οι κατά περίπτωση ποσότητες και ο ανάδοχος υποχρεούται για την 
αντικατάσταση τους και επιπλέον καταπίπτει ποσοστό εκ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης του αναδόχου, ίσο με το ήμισυ του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα 
παρτίδα, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου. 
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 γ) σε περίπτωση που κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο του προϊόντος, παρατηρηθούν 
αλλοιώσεις, τότε η συγκεκριμένη ποσότητα απορρίπτεται και αντικαθίσταται με ίση ποσότητα 
των προβλεπομένων προδιαγραφών.  

 

 Πριν επιβληθούν οι παραπάνω κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται αθροιστικά, ο ανάδοχος καλείται 
εγγράφως από τη Αναθέτουσα Αρχή, για την υποβολή ενδεχομένων παρατηρήσεων και 
εξηγήσεων. 

 

13.Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 

 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 
ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πάτρα. 

 

14.  Διαγωνισμοί  άνω του 1.000.000,00 € 

Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, Ελληνικές Ανώνυμες Α.Ε. και Αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν, 
αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιοσδήποτε μορφής οντότητα σε 
διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε στο σύνολο της αποκηρυχθείσας ποσότητας είτε για 
μέρος αυτής απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαράδεκτου τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ Α’ 66/11.04.1996) 
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 3310/05 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθ. 8 Ν 3414/05 ( ΦΕΚ Α’ 
279/10.11.2005) και αυτό υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις . 

 

Ειδικότερα οι εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν: 

Α) Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες 

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 την 
εταιρεία , από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι 
ονομαστικές. 

2) Αναλυτική κατάσταση , με τα στοιχειά των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετόχων κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας με ειδική 
αναφορά κατά κατηγορία των μετοχών που τυχόν στερούνται των δικαιωμάτων παράτασης και ψήφου 
στη Γενική συνέλευση και των περιουσιακών δικαιωμάτων , το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημέρα υποβολής της προσφοράς . 

Β) Αλλοδαπές επιχειρήσεις για τις οποίες το δίκαιο της χώρας στη οποία έχουν την έδρα του επιβάλλει 
για το σύνολο της δραστηριότητα του ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα τη ονομαστικοποίηση των 
μετοχών τους στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου . 
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1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής , κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της επιχείρησης από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονομαστικές . 

2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των της επιχείρησης και τον αριθμό των μετόχων κάθε μετόχου, 
όπως τα στοιχεία είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της 
έδρας της, με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή των 
δικαιολογητικών . 

3. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών της επιχείρησης που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Γ) Αλλοδαπές Επιχειρήσεις για τις οποίες το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους δεν 
επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα τους ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 
προσώπου. 

1. Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , ότι δεν 
επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίηση των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας τους εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη , διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της επικύρωσης νομίμως 
επικυρωμένη. 

2. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν ένα της εκατό (1%) των 
μετόχων της ή δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης . 

3. Σχετική κατάσταση μετόχων , που κατέχουν τουλάχιστον ένα της εκατό (1%) των μετόχων ή 
δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης. 

4. Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην επιχείρηση οι 
μέτοχοι της. 

Δ) Επιχειρήσεις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. 

1. Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστήριου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι εισηγμένη 
στο χρηματιστήριο αυτό , προκειμένου να διαπιστωθεί ή εξαίρεση της από την υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου. 

Ε) Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας άλλης νομικής μορφής ή εταιρεία υποχρεούται 
να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας στο εταιρικό 
κεφάλαιο της άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρεία ισχύουν τα ανωτέρω. 

 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα 
από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος και να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στη Ελληνική γλώσσα. 

 

Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ( 1.000.000) 
πλέον ΦΠΑ η Αναθέτουσα αρχή , σύμφωνα με την παράγραφο 4 του αρθ. 8 του Ν. 3310/05 , ελέγχει , 
επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας , εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια 
εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παρ. 4 του αρθ. 4 του ιδίου νόμου , όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 4 του Ν. 3414/2005. 
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Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συβάσεις υπάγονται στα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
2097/23.08.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας ≪ Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του Ν. 3310/05 . Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκομίζουν πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης στη αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του ν. 1599/86 όπως ισχύει , ότι δεν  
έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του αρθ. 3 του Ν. 3310/2005 όπως 
αντικαταστάθηκε με το αρθ. 3 του Ν. 3414/2005. 

 
15. Γενικά 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν 
προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με  το άρθρο 20 παρ. 2α του Π.Δ. 118/2007.  

 Για τις ομάδες Α (είδη βασικής υλικής συνδρομής), Β (βρεφικές-παιδικές τροφές), Ε (είδη 
παντοπωλείου) και ΣΤ (νωπά προϊόντα) κριτήριο  κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο 
σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης της κάθε ομάδας. 

 Για τις ομάδες Γ (κρέατα), Δ( ελαιόλαδο) και Ζ (είδη οπωροπωλείου) κριτήριο κατακύρωσης 
είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

         
 Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Ε των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του 
κατασκευαστικού οίκου και πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

 

 Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α      Ε΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Γενικοί  Όροι 

 Οι παρακάτω γενικές και ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές  αποσκοπούν στον καθορισμό των 
απαιτήσεων για την προμήθεια των ειδών του Παραρτήματος Α για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης 

 Απαιτείται η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά 
υπογραμμένου. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές  
τους μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους 
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.  

 Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π) και δεσμεύεται ότι θα 
συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, 
όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην συνέχεια και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
Διακήρυξης. Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.118/07. 

 Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να συνοδεύονται από εγγύηση άριστης 
ποιότητας και απολύμανσης (όπου αυτό απαιτείται) νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην 
αγορά σύμφωνα με τις σχετικές Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

 Όλα τα ευπαθή προϊόντα θα μεταφέρονται με αυτοκίνητα ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως και υπό 
θερμοκρασία από 0 - 4 Βαθμούς Κελσίου. 

 Όλα τα προμηθευόμενα είδη  να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύμφωνη Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία. 

 Επί της συσκευασίας θα πρέπει,  να αναγράφεται: 

 Ο προμηθευτής 

 Η ονομασία του τροφίμου ή του καθαριστικού (είδος και κατηγορία) και η περιοχή 
παραγωγής του 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η συσκευασίες δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένες ή φθαρμένες ή σχισμένες ή με τρύπες και  να 
μην υπάρχουν διαρροές.  

 Οι συσκευασίες των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
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 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 
ποσότητας: 

 Τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται στις επιμέρους 
τεχνικές προδιαγραφές  

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς την τήρηση 
θερμοκρασίας και συνθηκών υγιεινής. 

 Τις απαιτήσεις επισήμανσης 

 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς 
ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους 
ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να υποβάλει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της 
προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

2. Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιμότητα των προϊόντων για το χρόνο ελάχιστης 
διατηρησιμότητας  που αναφέρεται στις επιμέρους Τεχνικές προδιαγραφές τουλάχιστον 
από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

3. Υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας με τα εργοστάσια, από τα οποία θα προμηθευτεί  τα 
είδη του, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζουν το σύστημα HACCP. 

 

 Όλοι οι όροι των προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται 
την απόρριψη παραλαβής των ειδών.  

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές ανά ομάδα και είδος 

2.1 ΟΜΑΔΑ Α:  Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 

2.1.1. Βρεφικές  Πάνες 

 

 Οι υπό προμήθεια βρεφικές πάνες θα πρέπει να δίνονται σε δύο μεγέθη:   
 α) Νο4: από 7 έως 18 kg  
 β) Νο5: από 11 έως 25 kg.   

 

 Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε συσκευασία περιεχομένου: 
 Νο4: 20 περίπου τεμάχια ανά συσκευασία 
 Νο5: 45 περίπου τεμάχια ανά συσκευασία 
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 Οι βρεφικές πάνες να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρμα, να είναι απορροφητικές και 
να διαθέτουν σύστημα κλεισίματος «κριτς - κρατς». 

 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

 Η ημερομηνία παραγωγής των βρεφικών πανών δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 
μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 
 

 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης 

 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: 
α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  
β) η ημερομηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από 
την ημερομηνία παράδοσης, 
γ) τα συστατικά του προϊόντος και ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται και  
δ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

 

2.1.2. Μωρομάντηλα 

 Κάθε συσκευασία μωρομάντηλων θα αποτελείται από τουλάχιστον 60 μωρομάντηλα. 
 

 Να είναι υγρά, να έχουν ευχάριστο άρωμα και να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιδερμίδες. 
 

 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 

 

 Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσης. 

 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

β) η ημερομηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από 
την ημερομηνία παράδοσης,  

γ) τα συστατικά του προϊόντος και ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται και  

δ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
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2.1.3. Οδοντόκρεμα 

 Κάθε σωληνάριο θα περιέχει από 75 έως 100 ml προϊόντος και η ακριβής ποσότητα θα 
αναγράφεται σε κάθε τεμάχιο. 

 

 Να έχει ευχάριστη γεύση και οσμή και να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες.  
 

 Να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 1150ppmF. 
 

 Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

 Κάθε σωληνάριο θα είναι αχρησιμοποίητο και σφραγισμένο, χωρίς ίχνη παραβίασης και να  
περιέχεται σε κατάλληλου μεγέθους χάρτινη κλειστό κουτί. 

 Σε κάθε συσκευασία, και στο σωληνάριο και στο κουτί, θα αναγράφονται:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή,  

β) τα συστατικά του προϊόντος,  

γ) η περιεκτικότητα σε φθοριούχο νάτριο,  

δ) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,  

ε) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και  αντοχής για 
παλετοποίηση. 

 

2.1.4. Οδοντόβουρτσα 

 Η οδοντόβουρτσα πρέπει: 

 Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες. 

 Να διατίθεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής.  

 Να είναι μέτριας σκληρότητας (medium). 

 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

 Κάθε οδοντόβουρτσα θα είναι καινούρια και αχρησιμοποίητη και θα περιέχεται σε κατάλληλου 

μεγέθους χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης, 

μαζί με το προστατευτικό κάλυμμα της κεφαλής της. 

 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση 
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2.1.5. Σερβιέτες 

 Οι σερβιέτες πρέπει: 

 να είναι κατάλληλης αντοχής και απορροφητικότητας στην κατηγορία «για μεγάλη ροή». 

 να έχουν ανατομικό σχήμα. 

 να φέρουν προστατευτικά «φτερά». 

 να είναι δερματολογικά ελεγμένες και να μην προκαλούν ερεθισμούς. 

 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

 Κάθε σερβιέτα ξεχωριστά θα περιέχεται σε κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, ενώ όλα τα 
τεμάχια θα περιέχονται επίσης σε κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς ίχνη 
παραβίασης. 

 

 Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από 12 έως και 24 τεμάχια 
 

 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

β) η ημερομηνία παραγωγής,  

γ) ο αριθμός των τεμαχίων ανά συσκευασία και  

δ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

 
 
2.1.6. Σαπούνι σε σαπουνοθήκη 

 Το σαπούνι πρέπει: 

 Να είναι στερεό σε πλάκα με ευχάριστη οσμή. 

 Να μην προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα. 

 

 Κάθε τεμάχιο θα συνοδεύεται από κατάλληλου μεγέθους πλαστική σαπουνοθήκη με καπάκι.  

 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

 Κάθε σαπούνι και η σαπουνοθήκη του θα είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα και θα 

περιέχονται σε χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς ίχνη 

παραβίασης. Το βάρος κάθε σαπουνιού  θα είναι μεταξύ 70gr και 100gr. 

 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 
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2.1.7. Σάκος μεταφοράς ειδών 

 Κάθε σάκος μεταφοράς πρέπει: 

 να είναι κατασκευασμένος από ύφασμα.  

 να φέρει ιμάντα ανάρτησης και κλείσιμο με φερμουάρ, κουμπί ή κλιπ. 

 να έχει κατασκευαστεί και να διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με την ελληνική και την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

 Ο σάκος επιτρέπεται να φέρει το λογότυπο του προμηθευτή. 
 

 Κάθε σάκος θα περιέχεται σε πλαστική κλειστή συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης, με την 
επισήμανση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», μέσα σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και  αντοχής 
για παλετοποίηση. 

 

2.1.8. Σαμπουάν 

 Κάθε συσκευασία θα περιέχει 400 ml προϊόντος. 

 Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες. 

 Να έχει ευχάριστη οσμή, να ρέει ελεύθερα και να είναι κατάλληλο για χρήση σε κανονικά 
μαλλιά.  

 Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα 
πρέπει να είναι σπασμένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές. 

 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή,  

β) οι οδηγίες χρήσης,  

γ) τα συστατικά του προϊόντος  

δ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ»  

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

 

2.1.9. Σκόνη για πλύσιμο ρούχων 

 Η σκόνη πλυσίματος θα είναι κατάλληλη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο. 

 Η σκόνη πλυσίματος θα παρασκευάζεται, θα τυποποιείται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και 
θα διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νομοθεσία. 
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 Η σκόνη πλυσίματος ρούχων θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου περίπου 2 κιλών 

 Να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC). 

 Να καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC). 

 Να μην αφήνει υπολείμματα του προϊόντος στα ρούχα μετά από το ξέβγαλμα.   

 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη από 
5% αντίστοιχα. 

 Η σκόνη θα είναι συσκευασμένη σε σφραγισμένη χάρτινη ή πλαστική συσκευασία η οποία δεν 
θα έχει σχισίματα, τρύπες και διαρροή του υλικού. 

 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,  

γ) τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχομένου,  

δ) η δοσολογία,  

ε) ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή  

στ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

 

2.1.10. Καθαριστικό γενικής χρήσης 

 Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία. 

 Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες. 

 Να είναι υγρό με ευχάριστη και διακριτική οσμή. 

 Να μην είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη). 

 Η δοσολογία, για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση), να μην υπερβαίνει τα 5ml/lt νερού. 

 Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα. 

 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη από 
5% αντίστοιχα. 

 Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι συσκευασμένο σε πλαστικές φιάλες με καπάκι 
με καθαρό περιεχόμενο ένα (1) λίτρο προϊόντος. 

 Κάθε συσκευασία να είναι καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και να μην 
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παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, σπασίματα ή ρωγμές. 

 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπευθύνου διανομής,  

β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,  

γ) ο όγκος του περιεχομένου,  

δ) ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή  

ε) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» 

 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για 
παλετοποίηση. 

 

2.1.11. Υγρό πιάτων 

 Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων πρέπει να παράγεται και αν συσκευάζεται σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις και να διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία. 

 Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται περίπου 0,4 lt προϊόντος. 

 Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή,  να είναι συμπυκνωμένο και 
να διαλύει εύκολα τα λίπη.   

 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά τασιενεργά να είναι μικρότερη από 5% 
αντίστοιχα. 

 Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε κλειστή και καινούρια πλαστική φιάλη με καπάκι, που 
θα κλείνει ερμητικά και δε θα έχει σχισίματα ή τρύπες και δε θα εμφανίζει διαρροές. 

 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ’  ελάχιστον:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,  

γ) τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχομένου,  

δ) η δοσολογία, 

 ε) ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή και στ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
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2.2 ΟΜΑΔΑ Β:  Βρεφικές και παιδικές τροφές 

2.2.1 Κρέμα  δημητριακών 

 Η κρέμα δημητριακών πρέπει να προέρχεται από νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση. Τα 
προϊόντα  υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως προχωρήσει σε γνωστοποίηση στον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και έχουν λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813. 

 Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων  και να τηρεί τις 
προδιαγραφές της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας. 

 Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για 
Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii και Salmonella, όπως ορίζεται στον Καν. 
2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα. 

 Η κρέμα δημητριακών πρέπει να φέρει  ημερομηνία “ανάλωσης έως” τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία παράδοσης.   

 Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες και να μην 
παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση 
μικροοργανισμών. Επίσης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το 
προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). Δεν πρέπει να περιέχουν καμία ουσία 
σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων για τα οποία 
προορίζεται. 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει σήμανση με 
τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία: 

 Ονομασία τροφίμου 
 Κατάλογος συστατικών  
 Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ.ΙΙ 

του κα. 1169/2011.  
 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος. 
 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 
 Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας  και η τελική ημερομηνία ανάλωσης με τη 

φράση «ανάλωση έως»(Ημέρα/ Μήνας/Έτος). 
 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 
 Το καθαρό βάρος. 
 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
 Δήλωση σχετικά με την ηλικία από την οποία χρησιμοποιείται το προϊόν. Η   ηλικία αυτή 

δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών.  
 Πληροφορίες σχετικά με απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η αναφερόμενη ηλικία 

κατανάλωσης είναι κάτω των 6 μηνών. 
 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, με βάση τις 

απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47813 
 Η μέση ποσότητα κάθε ανόργανης ουσίας και κάθε βιταμίνης, εκφραζόμενη αριθμητικά, 

για 100ml έτοιμου προς χρήση προϊόντος. 
 

 Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» θα διατίθεται σε κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες, 
κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός  ΕΚ αρ. 1935/2004), που πληρούν τους όρους 
υγιεινής (σύμφωνα με ΚΤΠ, σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ) και να είναι 
καθαρού βάρους 300gr  
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 Οι συσκευασίες του προϊόντος «κρέμα δημητριακών» θα πρέπει να παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια. 

 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (απαλλαγμένη από χτυπήματα, φθορές και 
παραμορφώσεις), να μην εμφανίζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος 
που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

 

2.2.2 Ρυζάλευρο 

 Το ρυζάλευρο  πρέπει να προέρχεται από νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση. Τα προϊόντα  
υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως προχωρήσει σε γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΟΦ) και έχουν λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813. 

 Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων  και να 
τηρούν τις προδιαγραφές της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας. 

 Το ρυζάλευρο πρέπει να φέρει ημερομηνία “ανάλωσης έως” τουλάχιστον 12 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσης και να διατίθεται σε συσκευασίες των 300 gr.  

 Δεν πρέπει να περιέχει καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 
προσώπων για τα οποία προορίζεται. 

 Τα τρόφιμα αυτά διατίθενται μόνο προσυσκευασμένα και οι χρησιμοποιούμενοι περιέκτες να 
είναι  κατάλληλοι για τρόφιμα όπως προνοείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και 
τους Περί Υλικών και Αντικειμένων για επαφή με τρόφιμα. 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει σήμανση με 
τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία: 

 Ονομασία τροφίμου 
 Κατάλογος συστατικών  
 Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ.ΙΙ 

του κα. 1169/2011.  
 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος. 
 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 
 Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας  και η τελική ημερομηνία ανάλωσης με τη 

φράση «ανάλωση έως»(Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 
 Το καθαρό βάρος. 
 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
 Δήλωση σχετικά με την ηλικία από την οποία χρησιμοποιείται το προϊόν. Η   ηλικία αυτή 

δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών.  
 Πληροφορίες σχετικά με απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η αναφερόμενη ηλικία 

κατανάλωσης είναι κάτω των 6 μηνών. 
 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, με βάση τις 

απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47813. 
 

 Το ρυζάλευρο θα διατίθεται σε κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες, κατάλληλους για επαφή 
με τρόφιμα (Κανονισμός  ΕΚ αρ. 1935/2004), που πληρούν τους όρους υγιεινής (σύμφωνα με 
ΚΤΠ, σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ) και να είναι καθαρού βάρους 300gr  
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 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (απαλλαγμένη από χτυπήματα, φθορές και 
παραμορφώσεις), να μην εμφανίζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος 
που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

 

2.2.3 Γάλα σκόνη για βρέφη (Παρασκευάσματα για βρέφη / Παρασκευάσματα δεύτερης 

βρεφικής ηλικίας)  

 Τα παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας,  πρέπει να 
προέρχονται από νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση. Τα προϊόντα  υποχρεούνται να έχουν 
προηγουμένως προχωρήσει σε γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και 
έχουν λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813. 

 Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων  και ασφάλειας 
τροφίμων της Ενωσιακής Νομοθεσίας και Εθνικής νομοθεσίας.  

 Για να καταστούν έτοιμα για χρήση, δεν απαιτείται τίποτα άλλο εκτός από την προσθήκη νερού, 
ανάλογα με την περίπτωση. 

 Οι χρησιμοποιούμενοι περιέκτες να είναι  κατάλληλοι για τρόφιμα όπως προνοείται από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειμένων για επαφή με τρόφιμα. 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει σήμανση με 
τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία: 

 Ονομασία τροφίμου ήτοι «παρασκεύασμα για βρέφη» ή «παρασκεύασμα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας». Εν τούτοις η ονομασία προϊόντων που παρασκευάζονται εξ 
ολοκλήρου από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος θα είναι η ακόλουθη: «Γάλα για βρέφη» 
και «Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». 

 Κατάλογος συστατικών  
 Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ.ΙΙ 

του κα. 1169/2011.  
 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος. 
 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 
 Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας  και η τελική ημερομηνία ανάλωσης με τη 

φράση «ανάλωση έως» (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 
 Το καθαρό βάρος. 
 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ. 
 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, με βάση τις 

απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47815.  
 

 Το παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, πρέπει να 
φέρουν ημερομηνία «ανάλωσης έως» τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης 
και να διατίθενται σε συσκευασίες των 800 gr.  

 Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας θα 
διατίθενται σε κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες, κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα 
(Κανονισμός  ΕΚ αρ. 1935/2004), που πληρούν τους όρους υγιεινής ( σύμφωνα με ΚΤΠ, 
σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ) και να είναι καθαρού βάρους 800gr ±30%. 

ΑΔΑ: 7Τ6Ω7Λ6-Η49



 
 
 

54 
 

 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές και παραμορφώσεις), να μην 
παρουσιάζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται 
μετά την πρώτη χρήση του. 

 Οι συσκευασίες των παρασκευασμάτων θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

2.2.4 Συμπυκνωμένο γάλα (Εβαπορέ) για παιδιά 

 Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) μη ζαχαρούχο, μερικά αφυδατωμένο του οποίου η κατά βάρος 

περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 

τουλάχιστον 25% (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

 Θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να  έχει παραχθεί σύμφωνα με 

τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) και να συμμορφώνεται 

πλήρως με το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του 

συμπυκνωμένου γάλακτος. 

 Θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παραλαβής του. 

 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεμώδη υφή  να είναι ομοιογενές να έχει τη 

χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου  γάλακτος, ευχάριστη υπόγλυκη γεύση και το χρώμα 

του να είναι λευκό ή υπόλευκο, απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό 

περιεχομένου περίπου 400ml, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύμφωνα με την 

Ορθή Βιομηχανική Πρακτική και πρέπει να διαθέτει σύστημα εύκολου ανοίγματος.  

 

2.3 ΟΜΑΔΑ Γ:  Κρέατα 

2.3.1. Βόειο  Κρέας 

 Το βόειο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει 
σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις 
του Καν. 853/04. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από 
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

 

 Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί 
καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 μηνών. Θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε 
θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

 Τα τεμάχια βοείου κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. 
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 Τα ως άνω τεμάχια θα πρέπει να είναι αποστεωμένα και θα πρέπει να προέρχονται από τα 
εξής τμήματα του σφαγίου: «κιλότο», «στρογγυλό» ή «τρανς». 

 

 Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα και οσμή χαρακτηριστικά του είδους. 
 

 

 Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή 
τάγγισης.  
 

 

 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

 Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 

 Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 

 

 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε 
κενό με υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Τo καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου 
βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 450-550 γραμμάρια.  

 
 

 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). 
 
 

 Τα τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση.  

 

2.3.2.  Χοιρινό κρέας 

 Το χοιρινό θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 

αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 

853/04. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από 

εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες 

χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

 Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα, που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, 

είτε αρσενικά που δεν έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριμότητας είτε θηλυκά που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή. 

 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ημέρες από 

την ημερομηνία παραλαβής του. 

 Θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη)7°C το ανώτερο 

σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

 Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του εσωτερικού λίπους και αφαίρεση του εξωτερικού λίπους 

ώστε το πάχος που απομένει να είναι μικρότερο από 5 χιλιοστόμετρα. Η μέτρηση μπορεί να 

γίνει σε κάθε σημείο του σφαγίου. 
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 Τα τεμάχια της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής τμήματα του 

σφαγίου: «σπάλα» ή «μπούτι», τα οποία πρέπει να είναι αποστεωμένα. 

 Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους και να μην 

παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. 

 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

 Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 
 Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών 

 

 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε 

κενό με υλικά συσκευασίας, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Το βάρος κάθε τεμαχίου άνευ 

οστών να κυμαίνεται από 450-550 γραμμάρια.  

 

2.4 ΟΜΑΔΑ Δ:  Ελαιόλαδο 

Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 και γενικότερα στην λοιπή κείμενη 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, και να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις απευθείας από 
ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. 

Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής 
του. 

Να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερμοκρασία των 20οC, να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του 
ελαιολάδου. 

Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύσεις ή οσμές ξένες προς αυτό,  να μην παρέχει 
ενδείξεις χρησιμοποίησης ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης, κατά 
την παραγωγή του (π.χ. να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης).  

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε περιέκτες κατάλληλους για επαφή 
με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 1,0 λίτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας.  

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να είναι 
εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

Οι συσκευασίες του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

2.5 ΟΜΑΔΑ Ε: Είδη Παντοπωλείου 

2.5.1. Φασόλια μέτρια 

Τα υπό προμήθεια φασόλια θα είναι μεσόσπερμα (μέτρια). 

Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των φασολιών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 
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Θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης και να έχουν  παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

Να είναι ώριμα, μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά τους 

στιλπνή. Δεν θα πρέπει να είναι συρρικνωμένα και δεν θα πρέπει να εμφανίζουν αλλοιώσεις ή 

αυξημένη θερμοκρασία και  να είναι απαλλαγμένα από ζιζάνια, έντομα, αλλοιωμένους κόκκους ή 

κόκκους άλλων προϊόντων. 

Θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα περιέκτες σε κλειστές 

συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύμφωνα με την κείμενη 

ενωσιακή νομοθεσία. 

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). Οι συσκευασίες των φασολιών 

θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

2.5.2. Φακές ψιλές ή χονδρές 

Οι υπό προμήθεια φακές θα είναι ψιλές ή χοντρές. 

Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της φακής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

Θα πρέπει να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοση και να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και 

εθνική νομοθεσία. 

Η φακή θα πρέπει να είναι ώριμη, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνή και όχι συρρικνωμένη. Οι κόκκοι 

της φακής να μην είναι ξεροί και ρυτιδωμένοι και το χρώμα του περισπερμίου να μην είναι φαιό (σταχτί, 

γκρίζο),  απαλλαγμένη από ζιζάνια, έντομα, αλλοιωμένους κόκκους ή κόκκους άλλων προϊόντων. 

Θα πρέπει να είναι συσκευασμένες σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα περιέκτες σε 

κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή νομοθεσία. 

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). Οι συσκευασίες της φακής  θα 

πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

2.5.3. Ζάχαρη 

Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, χωρίς συσσωματώματα και να ρέει ελεύθερα και θα 

πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά. 
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Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα χάρτινους 

περιέκτες, σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου 1,0 κιλού, σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). Οι συσκευασίες της ζάχαρης  

θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

2.5.4. Ζυμαρικά 

Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των ζυμαρικών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6»  και  να έχουν χρόνο 

ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, χωρίς σπασίματα, υγιή, καθαρά, απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή 

φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις και  δε θα πρέπει να έχουν μαύρα στίγματα, δε θα πρέπει να είναι 

παραμορφωμένα ή επιφανειακά ραγισμένα και η επιφάνειά τους δε θα πρέπει να έχει εξογκώματα ή 

άλλες ανωμαλίες. 

Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε διάφανους, πλαστικούς περιέκτες, 

κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 0,5 κιλού σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.   

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). Οι συσκευασίες των ζυμαρικών 

θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

2.5.5. Τοματοπολτός 

Η ποιότητα και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του τοματοπολτού και οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας. 

Ο τοματοπολτός θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παραλαβής του. 

Ο τοματοπολτός, μακροσκοπικά εξεταζόμενος, πρέπει να έχει πολτώδη και ομοιογενή σύσταση και 

χρώμα ανοιχτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο και δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 

αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εμφανείς ξένες ύλες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και άλλα τραχιά μέρη της τομάτας, σκώληκες, έντομα, 

προνύμφες κ.λ.π. Γενικά ο τοματοπολτός πρέπει να έχει καλή γεύση, χαρακτηριστική ενός κατάλληλα 

μεταποιημένου προϊόντος. 
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Ο τοματοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης, με στερεά συστατικά από χυμό τομάτας 

τουλάχιστον 28% και 36% αντίστοιχα. 

Ο τοματοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε λευκοσιδηρά δοχεία ή χάρτινη 

συσκευασία με καθαρό βάρος περιεχομένου περίπου 400 γραμμαρίων, κατάλληλα για επαφή 

με τρόφιμα τα οποία  θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος.  

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να μην 

παρουσιάζει διαρροές. Οι συσκευασίες του τοματοπολτού θα πρέπει να παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

2.5.6. Ρύζι 

Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του ρυζιού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 

τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

Το ρύζι τύπου Καρολίνα θα πρέπει να είναι μεσόσπερμο, πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο), 

αποφλοιωμένο και στιλβωμένο. Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή 

έως 16%. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιές και 

απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λπ..Να είναι απόλυτα καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε 

ξένη ύλη. 

Το ρύζι πρέπει να είναι συσκευασμένο σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. ± 10% από 

σελοφάν ή ισοστατικό πολυπροπυλένιο με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς .  

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, σχισμένη ή με τρύπες) 

και να μην εμφανίζει διαρροές. Οι συσκευασίες του ρυζιού θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 

κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

 

2.5.7. Συμπυκνωμένο γάλα (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) μη ζαχαρούχο, μερικά αφυδατωμένο του οποίου η κατά βάρος 

περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 

τουλάχιστον 25% (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

Θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να  έχει παραχθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως 

με το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του συμπυκνωμένου γάλακτος. 

Θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία 

παραλαβής του. 
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Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεμώδη υφή  να είναι ομοιογενές να έχει τη 

χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου  γάλακτος, ευχάριστη υπόγλυκη γεύση και το χρώμα του να 

είναι λευκό ή υπόλευκο, απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό 

περιεχομένου περίπου 400ml, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύμφωνα με την 

Ορθή Βιομηχανική Πρακτική και πρέπει να διαθέτει σύστημα εύκολου ανοίγματος.  

 

2.6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

2.6.1. Φέτα Π.Ο.Π. 

 Ελληνικής προέλευσης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.). 

 H φέτα θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να  παραχθεί σύμφωνα 

με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί υγιεινής  

 Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης. 

 Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 

φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών  και να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

 Το τυρί πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. 

 Να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και ευχάριστο άρωμα και να είναι  απαλλαγμένο από 

γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη) 

 Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 

της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών 

παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και 

παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

 Μετά τη δίμηνη ωρίμανση του τυριού «ΦΕΤΑ» σε ξύλινα βαρέλια ή μεταλλικά δοχεία, το προϊόν 

τεμαχίζεται σε ισομεγέθη τεμάχια και συσκευάζεται σε υποσυσκευασία (πρώτη συσκευασία– 

πλαστικό περιέκτη τύπου τάπερ) κατάλληλη για τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1935/2004). 

 Τα τεμάχια που τοποθετούνται εντός του πλαστικού περιέκτη πρέπει να καλύπτονται από άλμη. 

 Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται στην υποσυσκευασία μπορεί να κυμαίνεται 

από 400 – 600 γραμμάρια. 

 Η υποσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, παραμορφώσεις και οπές), 

να μην παρουσιάζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που 

καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

 Οι υποσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.       
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2.7 ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

2.7.1. Γενικά χαρακτηριστικά των οπωρολαχανικών 

 Το οπωρολαχανικά θα πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  

 Τα προϊόντα πρέπει να είναι: 

 Ακέραια 
 Υγιή – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα 

καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 
 Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη. 
 Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. 
 Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 

οργανισμούς. 
 Απαλλαγμένες από ορατό υπόλειμμα φυτοφαρμάκων. 
 Απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία  
 Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και / ή ξένη γεύση 
 Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να 

αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό και να φθάνουν σε ικανοποιητική 
κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

 
 

2.7.2. Μήλα και πορτοκάλια 

 

 Τα μήλα και τα πορτοκάλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές 
Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

 Τα μήλα ανεξαρτήτου ποικιλίας θα πρέπει να έχουν επίπεδο σακχάρων κατ’ ελάχιστον 13 
βαθμούς Brix. 

 Τα πορτοκάλια ανεξαρτήτου ποικιλίας θα πρέπει να έχουν δείκτη εμπορικής ωρίμανσης κατ’ 
ελάχιστο 7,5. 

 Τα πορτοκάλια θα είναι συσκευασμένα σε διχτάκι (μονάδα συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή 
με τρόφιμα. Κάθε μονάδα συσκευασίας θα περιέχει κατά μέγιστο 14 τεμάχια, το βάρος του κάθε 
πορτοκαλιού θα είναι κατ’ ελάχιστο 150gr και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 
κιλά ± 1%. 

 Τα μήλα θα είναι συσκευασμένα σε διάτρητη σφραγισμένη πλαστική σακούλα (μονάδα 
συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα. Κάθε μονάδα συσκευασίας θα περιέχει 10 έως 
12 τεμάχια, το βάρος του κάθε μήλου θα είναι κατ’ ελάχιστο 150gr και το συνολικό καθαρό 
βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά ± 1%. 

 Οι μονάδες συσκευασίας των μήλων και των πορτοκαλιών θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 
κατάλληλου βάρους και αντοχής, που θα μπορούν να παλετοποιούνται. 

 

2.7.3. Πατάτες 

 Οι πατάτες πρέπει να έχουν επιδερμίδα λεία, χωρίς συρρικνώσεις και η σάρκα τους να είναι 
συνεκτική. Επίσης οι οφθαλμοί να μην παρουσιάζουν ανάπτυξη φύτρου.  
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 Οι πατάτες ανεξάρτητα από την ποικιλία πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, πρόσφατης 
εσοδείας, λευκόσαρκες ή κιτρινόσαρκες, στρογγυλές ή επιμήκεις, μετρίου μεγέθους ή μεγάλου, 
με ανοχή μικρού μεγέθους πατάτας μέχρι 5% της παραδιδόμενης ποσότητας, χωρίς 
ελαττώματα.  

 Οι πατάτες θα είναι συσκευασμένες σε διχτάκι (μονάδα συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή με 
τρόφιμα. Κάθε μονάδα συσκευασίας θα έχει συνολικό καθαρό βάρος 5,0 κιλά ± 1%. 

 Οι μονάδες συσκευασίας των πατατών θα παραδίδονται σε κατάλληλες παλέτες τύπου 
«καρπουζοπαλέτες». 

 

2.7.4. Ακτινίδια 

 Τα ακτινίδια θα πρέπει να έχουν παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί επιμολυντών (βαρέα μέταλλα 
- Καν. 1881/2006).  

 Τα ακτινίδια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας 
(Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

 Τα προϊόντα πρέπει να είναι: 

 Αρκετά συνεκτικά, ούτε μαλακά, ούτε μαραμένα, ούτε υδαρή.  
 Καλά σχηματισμένα, αποκλείονται οι διπλοί ή πολλαπλοί καρποί. 
 Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά και οι καρποί 

να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι. 
 

 Τα ακτινίδια πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης. Για 
να τηρηθεί η απαίτηση αυτή, οι καρποί πρέπει στο στάδιο της συσκευασίας να έχουν βαθμό 
ωρίμανσης τουλάχιστον 6,2° Brix ή 15 % μέσης περιεκτικότητας σε ξηρή ουσία, που αναμένεται 
να οδηγήσει σε 9,5° Brix κατά την είσοδο στην αλυσίδα διανομής.  

 Τα ακτινίδια θα είναι συσκευασμένα σε πλαστικά κουπάκια χωρητικότητας 1kg, τα οποία 
τοποθετούνται μέσα σε διχτάκι (μονάδα συσκευασίας), κατάλληλα και τα δύο για επαφή με 
τρόφιμα, καθαρά και απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Κάθε μονάδα συσκευασίας θα περιέχει 
9 – 12 τεμάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι 1,0 κιλό ± 1%.  

 Οι συσκευασίες με τα ακτινίδια θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό περιβάλλον, στους 10 έως 
30C. Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

 Οι μονάδες συσκευασίας των ακτινίδιων θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους 
και αντοχής και διαστάσεων (μία σειρά μονάδων συσκευασίας ανά χαρτοκιβώτιο), που θα 
μπορούν να παλετοποιούνται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη εντός των κατά τόπους 
αποθηκών των εδρών των Εταίρων της Σύμπραξης (βλέπε πίνακα 3 του Παραρτήματος Α ) 

 

2. Η πρώτη παράδοση θα αρχίσει εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και 
θα ολοκληρωθεί ως προς το σύνολο των τόπων παράδοσης εντός δέκα (10) ημερών από την 
έναρξή της. 

 

3. Θα γίνουν συνολικά μέχρι τρείς (3) παραδόσεις ανά τόπο. Σε καμία παράδοση δεν μπορεί να 
παραδίδεται λιγότερο από το 30% ή περισσότερο από το 40% της συνολικής ποσότητας για 
τον συγκεκριμένο τόπο.  

 

4. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών παραδόσεων σε κάθε τόπο δεν μπορεί να 
είναι μικρότερος των 25 ημερολογιακών ημερών ούτε μεγαλύτερος των 35 ημερολογιακών 
ημερών. 

 

5. Η σύνθεση των ποσοτήτων των ειδών κατά τις τμηματικές παραλαβές  πρέπει να ακολουθεί την 
αναλογία των συνολικών ποσοτήτων μεταξύ των ειδών, με απόκλιση έως 10%.  

 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον  πρόεδρο της κατά τόπους Επιτροπής Παραλαβής 
για τον ακριβή χρόνο παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών  τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
κοινοποιούμενο στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Αχαΐας. Η ειδοποίηση αποδεικνύεται με 
αντίγραφο του αποστέλλοντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

7. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μέχρι το τέλος της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας την διαθεσιμότητα της επιτροπής και του τόπου παράδοσης κατά 
τον οριζόμενο χρόνο παράδοσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινοποιούμενο στην 
αρμόδια υπηρεσία Π.Ε. Αχαΐας. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει την εν λόγω 
υπηρεσία της Π.Ε. Αχαΐας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑ Α 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας έκαστου είδους θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τη 

συνολική τιμή της ομάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  
ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 
Ν4 15.960,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,34 5.426,40   

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 
Ν5 77.616,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,31 24.060,96   

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 153.720,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,05 7.686,00   

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 26.130,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 2,65 69.244,50   

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 339,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 2,40 813,60   

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 1.386,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,17 235,62   

ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ 
ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 339,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1,97 667,83   

ΣΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΙΔΩΝ 339,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,70 237,30   

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 10.452,00 ΛΙΤΡΟ 5,80 60.621,60   

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 51.582,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 4,10 211.486,20   

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 25.791,00 ΛΙΤΡΟ 2,40 61.898,40   

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 30.949,20 ΛΙΤΡΟ 4,00 123.796,80   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ   

 

Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντος                         
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας έκαστου είδους θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τη 

συνολική τιμή της ομάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  
ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΚΡΕΜΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 768,60 ΚΙΛΟ 9,32 7.163,35   

ΚΡΕΜΑ 
ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ ΓΙΑ 
ΒΡΕΦΗ 768,60 ΚΙΛΟ 10,06 7.732,12   

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ 
ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 957,60 ΚΙΛΟ 22,10 21.162,96   

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5.124,00 ΛΙΤΡΟ 5,00 25.620,00   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ   

 

 Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΚΡΕΑΤΑ 

 

Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής, όπως θα προκύπτει 

από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαϊας 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τη 

συνολική τιμή της ομάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού 

της έκπτωσης που προσφέρουν. 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%) 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΡΕΑΤΑ 68.776,00 ΚΙΛΟ 550.208,00     

 

 

 

                    Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής, όπως θα προκύπτει 

από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαϊας 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τη 

συνολική τιμή της ομάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού 

της έκπτωσης που προσφέρουν. 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%) 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 154.746,00 ΛΙΤΡΟ 882.052,20     

 

                    Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Ε 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας έκαστου είδους θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τη 

συνολική τιμή της ομάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  
ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ 76.566,00 ΚΙΛΟ 2,40 € 183.758,40 €   

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ή  
ΧΟΝΔΡΕΣ 76.566,00 ΚΙΛΟ 2,30 € 176.101,80 €   

ΖΑΧΑΡΗ 77.373,00 ΚΙΛΟ 0,90 € 69.635,70 €   

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 76.566,00 ΚΙΛΟ 1,00 € 76.566,00 €   

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  30.949,20 ΚΙΛΟ 3,00 € 92.847,60 €   

ΡΥΖΙ  128.955,00 ΚΙΛΟ 2,10 € 270.805,50 €   

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 30.949,20 ΛΙΤΡΟ 2,00 € 61.898,40 €   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ   

 

Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας έκαστου είδους θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τη 

συνολική τιμή της ομάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  
ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΦΕΤΑ 
Π.Ο.Π. 77.373,00 ΚΙΛΟ 7,00 541.611,00   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ   

 

 

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑ Ζ 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής, όπως θα προκύπτει 

από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαϊας 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τη 

συνολική τιμή της ομάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού 

της έκπτωσης που προσφέρουν. 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%) 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 500.907,00 ΚΙΛΟ 505.380,90     

 

                    Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ   

 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                       Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
                     ΕΥΡΩ. ……………….. 
       Προς 
                  

                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                   Πανεπιστημίου 254 Πάτρα 

 

              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ. ………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 
……………………………………………. Δ\νση ………………………………………………………….  δια 
τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για 
την προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       /            δ/ξή σας και το 
οποίον ποσόν καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης 
της. 

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη  του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση: οδός -αριθμός TK ----------------- 
fax ) -----------------------                                           Ημερομηνία έκδοσης…………… 
                                                                                   ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς 
        ………………………………………………….. 

                   

         

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..Δ/νση………………………………………………………….για την 
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη 
προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ 
αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

 

-   Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      
 

 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Πάτρα,  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ                                               

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ.:   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΙΑΣ                                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ   

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ  

(ΤΕΒΑ/FEAD) ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ  ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………….  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ……………………………………..ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  ………………………………………….. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: …………………………………………….. 

 

Στην Πάτρα σήμερα, την  ……/……/2016, ημέρα  ……………….., μεταξύ  αφενός: 

1. Της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει  στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με 

ΑΦΜ 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Γρηγόρη 

Αλεξόπουλο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αχαΐας, δυνάμει της  υπ αριθμ. 296693/5006/03-11-2014 

(Φ.Ε.Κ. 3081/τ.Β΄/17-11-2014) απόφασης  του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας», στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου 

ΑΔΑ: 7Τ6Ω7Λ6-Η49



 
 
 

74 
 

2. η εταιρεία με την επωνυμία «……………….…………………….», Α.Φ.Μ. ………………….., Δ.Ο.Υ. 

……………………., που εδρεύει στην ……………………, Τ.Κ. …………………., Τηλ. …… 

…………….., Fax …… ……………, που νομίμως εκπροσωπείται από τον Κον/Κα 

……………………………… με Α.Δ.Τ. ………………….., βάσει του υπ΄αριθ. ……………… 

Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ………………………..) που στο εξής θα 

καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  

λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης διοίκησης» 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής .Ελλάδας» (ΦΕΚ225/Α)  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07(ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ)», 

όπως    τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64/Α )«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων 

συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 

2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της   16ης Νοεμβρίου 2005». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του  Ν.4155/2013(ΦΕΚ 120/Α) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4β του άρθρου 9 του 

Ν.4205/2013(ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων……. και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22α του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού 

κτλ» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 

(ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη». 

8. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010  (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-2010) υπουργική απόφαση για την 

αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων. 

9. Την υπ’ αριθμό 140/2015 (20η συνεδρίαση στις 16.11.2015) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία «Εψήφισε τον Προϋπολογισμό της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016». Η απόφαση αυτή βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. 

πρωτ. 165419/16848/21-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου (ΑΔΑ: ΩΓΙΨΟΡ1Φ-ΧΒΡ). 

10. Την με αρ. Δ23/οικ.23761/1507 Απόφαση Προσδιορισμού Κοινωνικών Συμπράξεων για την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Ι ΤΕΒΑ. (ΦΕΚ 1064/β/5-06-2015) 

11. Την αρ. 332721/39/2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  σχετικά με τη 

συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο (ΑΔΑ 6ΥΠ57Λ6-ΖΜΙ). 

12. Το από 25-6-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη Δημιουργία Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. 

Αχαΐας στα πλαίσια του ΤΕΒΑ . 

13. Την αριθ. 145/2015. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την 

έγκριση υλοποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

14. Την υπ’ αριθμ. ………………………… διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμό σε ευρώ, 

Ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης, ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος, είτε τη χαμηλότερη 

τιμή στο σύνολο της κάθε ομάδας, είτε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω 

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
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παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών 

της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για την προμήθεια, με αγορά των 

ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της ανωτέρω διακήρυξης. 

15. Την υπ΄ αριθμ. ……………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα «………………………………………………………..» Η απόφαση αυτή 

βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. ……………………………………… απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

(ΑΔΑ: …………………………….). 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)   

Αναθέτει: 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την προμήθεια των αναφερομένων στο άρθρο 1 της 

παρούσας σύβασης ειδών στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής 

και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» 

για τους ωφελούμενους του Προγράμματος μέσω των Εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων. 

Σύμφωνα με την 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρών του Ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005» η εταιρεία ……………………….. υπέβαλε την από  

………………….. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της 

ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως 

αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

Είναι η προμήθεια όλων των ειδών που αναφέρονται στην/στις  ομάδα/ες  …………………………όπως 

αυτές έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα 1 του παραρτήματος Α της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

……………………………….διακήρυξης  

Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιμές και η Υπηρεσία για την οποίαν προορίζονται ορίζονται ως κατωτέρω: 

   Υπηρεσία που      

   ενδιαφέρεται 

 

Είδος 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 

 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδος (σε 

€) 

με κρατήσεις χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 

 

 

    

ΑΔΑ: 7Τ6Ω7Λ6-Η49



 
 
 

76 
 

 

                                                               

 

 

 

 

Η ανωτέρω τιμή νοείται για την παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελευθέρων, με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνη του αναδόχου εντός των κατά τόπους αποθηκών των εδρών των Εταίρων της Σύμπραξης 

(συνημμένος πίνακας 1) για τους οποίους προορίζεται και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους 

δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς του. 

Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ΄ όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν 

υπόκειται σε καμία μεταβολή από οιανδήποτε αιτία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την οριστική 

παραλαβή των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης και την υπογραφή των 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή στον προμηθευτή της αξίας του υπό προμήθεια είδους μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή, μέσω της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) θα γίνει  μέσω των 

αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών του αρμόδιου φορέα με έκδοση στο όνομα του Προμηθευτή 

(επωνυμία του Προμηθευτή) χρηματικού εντάλματος σε βάρος του προϋπολογισμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας  όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1.7 «Τρόπος Πληρωμής»  του 

Παραρτήματος Β΄ της υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………….. διακήρυξης.  

 

Ως τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του 

Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 

 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες  κρατήσεις, ήτοι:   

 Φόρος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ (άρθρο 64 του Ν.4172/2013) 

 Παρακράτηση 0,10% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός 

Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Ν.4013/2011, για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής 

των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα 

Χαρτοσήμου. 

 

Αξία                                                € 

Πλέον ΦΠΑ                                                € 

Γενικό Σύνολο:                                                €         
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Διευκρινίζεται ότι: 

1. Δεν θα γίνεται πληρωμή χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την προμηθεύτρια στην 

αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού  Ι.Κ.Α. από το οποίον  να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής 

της επιχείρησης προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στο 

Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7. 

2. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην συμβατική αξία, θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο 

Δημόσιο ταμείο, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

3. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά 

από κάθε παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την προσκόμιση του νόμιμου 

παραστατικού και των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος που απαιτείται για την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση εντάλματος ως 

εξής: 

• Νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο) 

• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  

• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας  

4. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται απ’ ευθείας στο δικαιούχο ή σε αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο άτομο ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Τα προς προμήθεια είδη του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 

τεχνική προσφορά του αναδόχου, η οποία καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ 

αριθμ. πρωτ. ……………… διακήρυξης, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

5.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ:  

Η  πρώτη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει δέκα (10) μέρες μετά από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου, εντός των κατά τόπους αποθηκών 

των εδρών των Εταίρων της Σύμπραξης (συνημμένος πίνακας 1) 

 Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του 

ΚΠΔ 118/07). Μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης της προμηθεύτριας 

έκπτωτης. 

Τα προσφερόμενα είδη  θα παραδίδονται στις συσκευασίες,  σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές 

προδιαγραφές. 
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5.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ:  

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της σύμβασης θα γίνεται από αρμόδιες 

Επιτροπές στον τόπο παράδοσης εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση του μακροσκοπικού 

ελέγχου, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………….. εγγυητική επιστολή ποσού ……………. € 

της τράπεζας …………..…………, που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς 

Φ.Π.Α. για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στην προμηθεύτρια 

μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν 

οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, 

μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση ,ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση 

της διοίκησης με την οποίαν συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οιονδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που θα προκύπτει από τη σύμβαση και θα αφορά στην 

εκτέλεση και εφαρμογή της αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Πάτρας                             

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έχει την δυνατότητα να κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑΔΟΧΟ για παραβίαση 

οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. 

 

2. Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από την σύμβαση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α) Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, του Ν. 

2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.3.94), του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007), Προσαρμογή Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07 ΦΕΚ 

150/Α/10.7.2007) των οποίων η προμηθεύτρια έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, 

σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης με αριθ. πρωτ.……………………………. και την 

τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
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Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε 

από τους συμβαλλόμενους σε 5 (πέντε) όμοια αντίτυπα. Από τα παραπάνω πρωτότυπα, το ένα θα 

πάρει ο εκπρόσωπος του αναδόχου, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της, και τα υπόλοιπα 

αντίτυπα θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ανάδοχος 
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