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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αγρίνιο,7/11/2017                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                            Αρίθµ. Πρωτ.: 76749                             
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ            
Πληροφορίες :∆. Σταύρου  
Τηλ.: 2641360274 
Fax:2641052543 
E-mail:dagrpromithion@agrinio.gr                                                                                 
 

2H   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΘΕΜΑ:« Προµήθεια ειδών  σίτισης ( φρέσκα  ψάρια ) για την κάλυψη των 
αναγκών του ΝΠ∆∆  ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ».     
CPV: 03311000-2 

Σας ανακοινώνουµε ότι ο ∆ήµος Αγρινίου, µε την αρίθµ. 252/2017 α9όφαση    
∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει 9ροσφύγει στη διαδικασία  της δια9ραγµάτευσης  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της  9αρ. 29ερ. γ  του άρθρου 32  του Ν. 4412/2016, για την 
9ροµήθεια ειδών σίτισης  (φρέσκα ψάρια) για την κάλυψη των αναγκών  του ΝΠ∆∆ 
ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ,  9ροϋ9ολογισµού 12.165,00 Ευρώ 9λέον  ΦΠΑ 13 % µε 
τους   9αρακάτω όρους  και  9ροϋ9οθέσεις : 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η 9ροµήθεια αφορά  φρέσκα  ψάρια για τις ανάγκες   των  δοµών  (Παιδικοί  
σταθµοί  )  του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ  ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 9ροϋ9ολογισµού  
12.165,00Ευρώ  9λέον  του αναλογούντος  ΦΠΑ  ως εξής:  

ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΝΠ∆∆  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α). 

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ  ΨΑΡΙΑ ( CPV03311000-2) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

1 
ΨΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟ 
(ΛΑΥΡΑΚΙ) ΚΙΛΟ 1.500 8,11 12.165,00 

 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 12.16500 

 ΠΟΣΟ ΦΠΑ 13%: 1.581,45 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5:  13746,45 
 
Αναλυτικά  οι τεχνικές 9ροδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην  αρίθµ. 158/2016 
Μελέτη  της ∆/νσης Οικονοµικών Υ9ηρεσιών ,  η ο9οία α9οτελεί ανα9όσ9αστο 
τµήµα  της 9αρούσας  9ρόσκλησης.  
Η δα9άνη θα βαρύνει  τον 9ροϋ9ολογισµό του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   
έτους  2017 α9ό  έσοδα τους  .   
2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ- ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.  Αναθέτουσα  αρχή  
Ε9ωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

Ταχυδροµική διεύθυνση ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ  10 

Πόλη ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 30131 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α  

Κωδικός ΝUTS EL-631 
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Τηλέφωνο 2641360274 

Φαξ 2641052543 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  dagrpromithion@agrinio.gr 

Αρµόδιος για 9ληροφορίες ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
(∆/νση Οικονιµικών  Υ9ηρεσιών – Τµήµα 
Προµηθειών , Παλαµά & Μαβίλη 6- Αγρίνιο  τηλ. 
2641360274 , e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr)   

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.cityofagrinio.gr 

 2. Στοιχεία  σύµβασης  

 

 
3.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ανάθεσης της 9ροµήθειας θα γίνει µε α9όφαση  του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου , 
σύµφωνα  µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.  
Κριτήριο για την τελική ε9ιλογή 9ροµηθευτή είναι η 9λέον συµφέρουσα α9ό 
οικονοµικής ά9οψης 9ροσφορά,  α9οκλειστικά   βάσει   τιµής η ο9οία εκφράζεται ως   
το µεγαλύτερο Mοσοστό έκMτωσης (σε ακέραιες µονάδες) ε9ί τοις εκατό (%), στην 
τιµή 9ου 9ροκύ9τει α9ό το  εκδιδόµενο δελτίο 9ιστο9οίησης τιµών του Τµήµατος 
Εµ9ορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,κατά την ηµέρα 9αράδοσής τους .  
 4.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύµβασης της 9ροµήθειας ορίζεται για διάστηµα ενός  έτους α9ό την  
υ9ογραφή της  .  
5.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ(ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ 
)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΝΠ∆∆  ∆ΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ)  

ΕΙ∆ΟΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ :  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΧΩΡΙΣ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   ( 9αρ. 29ερ. γ του άρθρου 32  του 
Ν. 4412/2016 ) 

CPV:   03311000-2 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.165,00Ευρώ 9λέον του ισχύοντος ΦΠΑ  13%   
ήτοι 13746,45 Ευρώ . 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ίδια  έσοδα  της  ΚΟΙΠΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η  9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµικής ά9οψης 
9ροσφορά,  α9οκλειστικά βάσει   τιµής  για το 
σύνολο των ειδών   της  9ροµήθειας 

ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  76749/7-11-2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

15/11/2017  17:00 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

∆ιαδικτυακή 9ύλη www.promitheus.gov.gr 
  

Παραλαβή της  Πρόσκλησης και των 
τευχών της:  
 

Σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή 9ύλη 
www.promitheus.gov.gr και α9ό την ιστοσελίδα 
του ∆ήµου http://www.cityofagrinio.gr και σε 
έντυ9η µορφή α9ό το Τµήµα Προµηθειών του 
∆ήµου .  
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1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση α9ό τη στιγµή 9ου λαµβάνει την εντολή 
9ροµήθειας σε χρονικό διάστηµα  τριών (3) ηµερών, να εφοδιάσει τα τµήµατα του  
Νοµικού  Προσώ9ου   µε την 9αραγγελθείσα 9οσότητα των τροφίµων. 
2. Η 9αράδοση των 9οσοτήτων των τροφίµων θα γίνεται 9εριοδικά, τµηµατικά και 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα ( ενδεικτικά ανά εβδµάδα) στα κτίρια των τµηµάτων   
του  Νοµικού Προσώ9ου ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2),  ανάλογα µε τις ανάγκες τους .  
6.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η υ9οβολή 9ροσφορών θα 9ραγµατο9οιηθεί µε χρήση της 9λατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της 
διαδικτυακής 9ύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 15 της αριθµ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017) 
«Τεχνικές λε9τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
Η  καταληκτική ηµεροµηνία 9αραλαβής των 9ροσφορών είναι  η ακόλουθη : 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή 9ύλη www.promitheus. gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 

 15/ 11/2017 17:00:00 

Μετά την 9αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ9άρχει η 
δυνατότητα υ9οβολής  9ροσφοράς στο Σύστηµα. 
7. ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1.Οι 9ροσφορές υ9οβάλλονται α9ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής 9ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα 9ου ορίζει η 9αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υ9ουργική Α9όφαση αριθµ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017) 
«Τεχνικές λε9τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
2.Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
α9αιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υ9ογραφή, χορηγούµενη α9ό 9ιστο9οιηµένη 
αρχή 9αροχής ψηφιακής υ9ογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή 9ύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την  
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 9αρ. 1.2 έως 1.4 της  Υ9ουργικής Α9όφασης 
αριθµ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017) «Τεχνικές λε9τοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 
3.Ο χρόνος υ9οβολής της 9ροσφοράς και ο9οιαδή9οτε ηλεκτρονική ε9ικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α9ό το σύστηµα µε υ9ηρεσίες 
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 9 της ως άνω Υ9ουργικής Α9όφασης. 
4.Μετά την 9αρέλευση της καταληκτικής  ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ9άρχει η 
δυνατότητα υ9οβολής 9ροσφοράς στο Σύστηµα. Σε 9ερι9τώσεις τεχνικής αδυναµίας 
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 
5.Οι οικονοµικοί φορείς υ9οβάλλουν µε την 9ροσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υ9ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον ο9οίο 9εριλαµβάνονται τα κατά 9ερί9τωση α9αιτούµενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική 9ροσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και την 9αρούσα. 
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(β) έναν (υ9ο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον ο9οίο  
9εριλαµβάνεται η οικονοµική 9ροσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά 
9ερί9τωση α9αιτούµενα δικαιολογητικά.  
Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους 9ροσφορά 
συµ9ληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην 
συνέχεια το σύστηµα 9αράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα ο9οία 
υ9ογράφοντα ψηφιακά και υ9οβάλλονται α9ό τον 9ροσφέροντα.  Τα στοιχεία 9ου 
9εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
9αραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το ο9οίο θα υ9ογραφεί ηλεκτρονικά) 
9ρέ9ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 9ερί9τωση το σύστηµα 9αράγει σχετικό µήνυµα 
και ο 9ροσφέρων καλείται να 9αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές 9ροδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν α9οτυ9ωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 9ροσφέρων 
ε9ισυνά9τει ψηφιακά υ9ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
6.Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υ9οβάλλει τους ανωτέρω (υ9ο)φακέλους µέσω του 
Συστήµατος, ό9ως 9εριγράφεται 9αρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη 
διαδικασία υ9οβάλλονται α9ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύ9ου .pdf και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/9αραχθεί α9ό τον ίδιο, φέρουν ορατή µη 
κρυ9τογραφηµένη ψηφιακή υ9ογραφή σκληρής α9οθήκευσης, χωρίς να α9αιτείται 
θεώρηση γνησίου της υ9ογραφής. 
Α9ό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική α9όδειξη υ9οβολής 9ροσφοράς, η ό9οια 
α9οστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α9ό την ηλεκτρονική υ9οβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών 9ροσκοµίζονται υ9οχρεωτικά α9ό τον οικονοµικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ9η µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής  9ροσφοράς τα ο9οία α9αιτείται να 9ροσκοµισθούν σε 
9ρωτότυ9η µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική ε9ιστολή συµµετοχής, τα 9ρωτότυ9α 
έγγραφα τα ο9οία έχουν εκδοθεί α9ό ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν ε9ικύρωση 
α9ό δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 9ου φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille).∆εν 9ροσκοµίζονται σε έντυ9η µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
ο9οία φέρουν ψηφιακή υ9ογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
9ροβλέ9εται α9ό το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υ9οχρεούνται να α9οδέχονται σε 
αντίγραφα των 9ρωτοτύ9ων. 
7.Η  αναθέτουσα αρχή µ9ορεί να ζητεί  α9ό 9ροσφέροντες και υ9οψήφιους σε 
ο9οιοδή9οτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υ9οβάλλουν σε 
έντυ9η µορφή και σε εύλογη 9ροθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  
9ου έχουν υ9οβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό α9αιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
8.Α9ό τον 9ροσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού 9εδίου του συστήµατος 
τα στοιχεία εκείνα της 9ροσφοράς του 9ου έχουν εµ9ιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας 
χαρακτηρίζει 9ληροφορίες ως εµ9ιστευτικές, λόγω ύ9αρξης τεχνικού ή εµ9ορικού 
α9ορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόµου ή διοικητικές 9ράξεις 9ου ε9ιβάλλουν την εµ9ιστευτικότητα της 
συγκεκριµένης 9ληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ9ιστευτικές 9ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
9ροσφερόµενες 9οσότητες, την οικονοµική 9ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
9ροσφοράς 9ου χρησιµο9οιούνται για την αξιολόγησή της. 
8. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΦΘΙΩ65-ΝΦΟ



 5 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της 9αρούσας σύµβασης έχουν 
φυσικά ή νοµικά 9ρόσω9α και, σε 9ερί9τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη 
αυτών, 9ου είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρω9αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες 9ου έχουν υ9ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό 9ου η υ9ό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ9τεται α9ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες 9ου δεν εµ9ί9τουν στην 9ερί9τωση γ΄ της 9αρούσας 9αραγράφου 
και έχουν συνάψει διµερείς ή 9ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ9εριλαµβανοµένων και των 9ροσωρινών 
συµ9ράξεων, δεν α9αιτείται να 9εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 
υ9οβολή 9ροσφοράς 
3. Στις 9ερι9τώσεις υ9οβολής 9ροσφοράς α9ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   
1.Α9οκλείεται α9ό τη συµµετοχή στην 9αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης ( 
δια9ραγµάτευση ) 9ροσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 9ρόσω9ό 
του (εάν 9ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό 9ρόσω9ο) ή σε ένα α9ό τα µέλη 
του (εάν 9ρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή 9ερισσότεροι α9ό τους 
ακόλουθους λόγους: 
1.1 Όταν υ9άρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α9όφαση για έναν α9ό 
τους ακόλουθους λόγους :  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό9ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
α9όφασης-9λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την κατα9ολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, ό9ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης 9ερί της κατα9ολέµησης της 
διαφθοράς στην ο9οία ενέχονται υ9άλληλοι των Ευρω9αϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 9αράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της α9όφασης-9λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την κατα9ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό9ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) α9άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 9ροστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω9αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η ο9οία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, ό9ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α9όφασης-
9λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
κατα9ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή α9ό9ειρα διά9ραξης εγκλήµατος, ό9ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµο9οίηση εσόδων α9ό 9αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, ό9ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
µε την 9ρόληψη της χρησιµο9οίησης του χρηµατο9ιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµο9οίηση εσόδων α9ό 9αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο9οία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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στ) 9αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ9ορίας ανθρώ9ων, ό9ως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Α9ριλίου 2011, για την 9ρόληψη και την κατα9ολέµηση της 
εµ9ορίας ανθρώ9ων και για την 9ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της α9όφασης-9λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η ο9οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 
1.2  Σε 9ερί9τωση νοµικού 9ροσώ9ου ,ο οικονοµικός φορέας α9οκλείεται, όταν το 
9ρόσω9ο εις βάρος του ο9οίου εκδόθηκε η  τελεσίδικη καταδικαστική α9όφαση είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε9ο9τικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκ9ροσώ9ησης, λήψης α9οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις 9ερι9τώσεις εταιρειών 9εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 9ροσω9ικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υ9οχρέωση 
του 9ροηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις 9ερι9τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υ9οχρέωση του 9ροηγούµενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υ9όλοι9ες 9ερι9τώσεις νοµικών 9ροσώ9ων, η υ9οχρέωση των 
9ροηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκ9ροσώ9ους τους. 
2. Α9οκλείεται α9ό τη συµµετοχή στην 9αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
(διαγωνισµό),  9ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει αθετήσει τις υ9οχρεώσεις 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 
έχει δια9ιστωθεί α9ό δικαστική ή διοικητική α9όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική 
ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό9ου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική 
νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µ9ορεί να α9οδείξει µε τα κατάλληλα 
µέσα ότι ο 9ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ9οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο 9ροσφέρων είναι Έλληνας 9ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υ9οχρεώσεις του 9ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ9τουν τόσο 
την κύρια όσο και την ε9ικουρική ασφάλιση. 
∆εν α9οκλείεται ο 9ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκ9ληρώσει τις 
υ9οχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης 9ου οφείλει, συµ9εριλαµβανοµένων, κατά 9ερί9τωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των 9ροστίµων είτε υ9αγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους.  
3. Α9οκλείεται α9ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της 9αρούσας σύµβασης, 
9ροσφέρων οικονοµικός φορέας σε ο9οιαδή9οτε α9ό τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υ9οχρεώσεις 9ου 9ροβλέ9ονται στην 9αρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υ9ό 9τώχευση ή έχει υ9αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υ9ό αναγκαστική διαχείριση α9ό εκκαθαριστή ή α9ό το 
δικαστήριο ή έχει υ9αχθεί σε διαδικασία 9τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει 
τις ε9ιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε ο9οιαδή9οτε ανάλογη 
κατάσταση 9ροκύ9τουσα α9ό 9αρόµοια διαδικασία, 9ροβλε9όµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου,  
(γ) υ9άρχουν ε9αρκώς εύλογες ενδείξεις 9ου οδηγούν στο συµ9έρασµα ότι ο 
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν. 4412/2016 δεν µ9ορεί να θερα9ευθεί α9οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο 
9αρεµβατικά, µέσα,  
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(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α9ό την 9ρότερη συµµετοχή 
του οικονοµικού φορέα κατά την 9ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µ9ορεί να θερα9ευθεί µε 
άλλα, λιγότερο 9αρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει ε9ιδείξει σοβαρή ή ε9αναλαµβανόµενη 9ληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους α9αίτησης στο 9λαίσιο 9ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,  µε 
αναθέτοντα φορέα ή 9ροηγούµενης σύµβασης 9αραχώρησης 9ου είχε ως 
α9οτέλεσµα την 9ρόωρη καταγγελία της 9ροηγούµενης σύµβασης, α9οζηµιώσεις ή 
άλλες 9αρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 9αροχή των 
9ληροφοριών 9ου α9αιτούνται για την εξακρίβωση της α9ουσίας των λόγων 
α9οκλεισµού ή την 9λήρωση των κριτηρίων ε9ιλογής, έχει α9οκρύψει τις 
9ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 9ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά 9ου 
α9αιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της 9αρούσας,  
(η) εάν ε9ιχείρησε να ε9ηρεάσει µε αθέµιτο τρό9ο τη διαδικασία λήψης α9οφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να α9οκτήσει εµ9ιστευτικές 9ληροφορίες 9ου ενδέχεται να 
του α9οφέρουν αθέµιτο 9λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
9αράσχει εξ αµελείας 9αρα9λανητικές 9ληροφορίες 9ου ενδέχεται να ε9ηρεάσουν 
ουσιωδώς τις α9οφάσεις 9ου αφορούν τον α9οκλεισµό, την ε9ιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει δια9ράξει σοβαρό ε9αγγελµατικό 9αρά9τωµα, το ο9οίο θέτει εν 
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το ο9οίο του ε9ιβλήθηκε 9οινή 9ου του στερεί 
το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
4. Ο 9ροσφέρων α9οκλείεται σε ο9οιοδή9οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της 9αρούσας σύµβασης, όταν α9οδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω 9ράξεων ή 9αραλείψεών του, είτε 9ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία α9ό τις 
ως άνω 9ερι9τώσεις . 
5. Οικονοµικός φορέας, στον ο9οίο έχει ε9ιβληθεί, µε την κοινή υ9ουργική α9όφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 9οινή του α9οκλεισµού,  α9οκλείεται αυτοδίκαια 
και α9ό την 9αρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
10. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Προς 9ροκαταρκτική α9όδειξη ότι οι 9ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς α) δεν 
βρίσκονται σε µία α9ό τις καταστάσεις α9οκλεισµού και 9ληρούν  τα  σχετικά 
κριτήρια  καταλληλότητας  σύµφωνα µε την  9αρούσα ο διακήρυξη , 9ροσκοµίζουν 
κατά την υ9οβολή της 9ροσφοράς τους  τα 9αρακάτω δικαιολογητικά  συµµετοχής.  
1.Εγγύηση συµµετοχής , Mου ανέρχεται στο Mοσό των 244,00Ευρώ.  
Η εγγύηση συµµετοχής 9ρέ9ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος των 9ροσφορών , άλλως η 9ροσφορά α9ορρί9τεται. Η 
αναθέτουσα αρχή µ9ορεί, 9ριν τη λήξη της 9ροσφοράς, να ζητά α9ό τον 
9ροσφέροντα να 9αρατείνει, 9ριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 9ροσφοράς 
και της εγγύησης συµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής ε9ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την 9ροσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συµµετοχής ε9ιστρέφεται στους λοι9ούς 9ροσφέροντες µετά:  
α) την ά9ρακτη 9άροδο της 9ροθεσµίας άσκησης 9ροσφυγής ή την έκδοση 
α9όφασης ε9ί ασκηθείσας 9ροσφυγής κατά της α9όφασης κατακύρωσης και  
β) την ά9ρακτη 9άροδο της 9ροθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την 
έκδοση α9όφασης ε9’ αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του 9ροσυµβατικού ελέγχου α9ό το Ελεγκτικό Συνέδριο 
 Η εγγύηση συµµετοχής κατα9ί9τει, αν ο 9ροσφέρων α9οσύρει την 9ροσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 9αρέχει ψευδή στοιχεία ή 9ληροφορίες, δεν 
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9ροσκοµίσει εγκαίρως τα 9ροβλε9όµενα α9ό την 9αρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
9ροσέλθει εγκαίρως για υ9ογραφή της σύµβασης. 
2. ΕυρωMαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ),  
Το 9ροβλε9όµενο α9ό το άρθρο 79 9αρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρω9αϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το ε9ισυνα9τόµενο στην 9αρούσα 
Παράρτηµα  , το ο9οίο α9οτελεί ενηµερωµένη υ9εύθυνη δήλωση, µε τις συνέ9ειες 
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυ9ο9οιηµένου εντύ9ου  του 
Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµ9ληρώνεται α9ό τους 
9ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του ίδιου   
Παραρτήµατος .  
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων 9ου υ9οβάλλουν κοινή 9ροσφορά, υ9οβάλλουν το 
ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα 9ου συµµετέχει στην ένωση. 
3. Αναλυτική  Τεχνική Περιγραφή  των 9ροσφερόµενων ειδών  ό9ου  θα  
αναγράφονται  οι τεχνικές 9ροδιαγραφές των 9ροσφερόµενων ειδών   η  εµ9ορική 
τους ονοµασία  και η  χώρα 9ροέλευσης τους ( Παράρτηµα  3 ) .   
11. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
1.  Η  τιµή των  ειδών δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα µέτρησης.. 
2. Στην τιµή 9εριλαµβάνονται οι υ9έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
ε9ιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ9εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
για την 9αροχή των υ9ηρεσιών στον τό9ο και µε τον τρό9ο 9ου 9ροβλέ9εται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 
Οι 9ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
ανα9ροσαρµόζονται  
Ως α9αράδεκτες θα α9ορρί9τονται 9ροσφορές στις ο9οίες: α) δεν δίνεται τιµή σε 
ΕΥΡΩ ή 9ου καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 9ρος ξένο νόµισµα, β) δεν 9ροκύ9τει µε 
σαφήνεια η 9ροσφερόµενη τιµή, µε την ε9ιφύλαξη της 9αρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιµή υ9ερβαίνει τον 9ροϋ9ολογισµό της σύµβασης   ό9ως  αυτός 
καθορίζεται  α9ό την αρίθµ. 102/2017  Μελέτη  (  Παράρτηµα 1  της   9αρούσας 
διακήρυξης ) .  
3. Σε 9ερί9τωση υ9οβολής ασυνήθιστα χαµηλής 9ροσφοράς, ο 9ροµηθευτής οφείλει 
να 9αράσχει γρα9τώς, µέσα σε χρόνο δέκα (10) ηµερών α9ό την κοινο9οίηση της 
σχετικής 9ρόσκλησης, στην ε9ιτρο9ή του διαγωνισµού τις διευκρινίσεις 9ου θα 
ζητηθούν α9ό αυτή, για να εκτιµηθεί η σοβαρότητα και η αξιο9ιστία της 9ροσφοράς. 
Εάν δεν δοθούν οι διευκρινίσεις αυτές ή αν αυτές 9ου δόθηκαν κριθούν 
αιτιολογηµένα ανε9αρκείς ή ανακριβείς, η 9ροσφορά α9ορρί9τεται κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν 4412/16. 
4.Ανάδοχος της σύµβασης ανακηρύσσεται αυτός 9ου θα 9ροσφέρει τη 9λέον 
συµφέρουσα α9ό οικονοµικής ά9οψης 9ροσφοράς, α9οκλειστικά  βάσει  τιµής  για 
το σύνολο των ειδών κάθε   Τµήµατος   της 9ροµήθειας.      
12. ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι 9ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους ε9ί δύο   (2) µήνες   α9ό 
την   καταληκτική  ηµεροµηνία  υ9οβολής των  9ροσφορών.  Προσφορά η ο9οία 
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α9ό τον ανωτέρω 9ροβλε9όµενο α9ορρί9τεται. 
13. ΓΛΩΣΣΑ 
Οι 9ροσφορές και τα 9εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α9ό ε9ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
Τα α9οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α9ό 
ε9ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα9ά δηµόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 9ου κυρώθηκε 
µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
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14. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Κάθε ενδιαφερόµενος µ9ορεί να υ9οβάλει µία µόνο 9ροσφορά. 
Εναλλακτικές 9ροσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε 
9ερί9τωση 9ου υ9οβληθούν δεν λαµβάνονται υ9’ όψη. 
Εάν oι κύριες και οι εναλλακτικές 9ροσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά α9ό 
τους 9ροσφέροντες, καµία α9ό αυτές δεν λαµβάνεται υ9’ όψη . 
15.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Το 9ιστο9οιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την α9οσφράγιση των  9ροσφορών  αρµόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Ε9ιτρο9ή ∆ιαγωνισµού), 9ροβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής α9οσφράγισης των φακέλων των 9ροσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

1. Ηλεκτρονική Α9οσφράγιση του (υ9ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-
Τεχνική Προσφορά» την   21/11/2017 και ώρα 10:00 9.µ.   

2. Ηλεκτρονική Α9οσφράγιση του (υ9ό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», 
κατά την ηµεροµηνία και ώρα 9ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την α9οσφράγιση των ως άνω φακέλων,  κάθε 9ροσφέρων 9ου συνεχίζει σε 
ε9όµενο στάδιο α9οκτά 9ρόσβαση στις λοι9ές 9ροσφορές και τα υ9οβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, µε την ε9ιφύλαξη των 9τυχών εκείνων της κάθε 9ροσφοράς 
9ου έχουν χαρακτηρισθεί ως εµ9ιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή µ9ορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµ9ληρώσουν 
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 9ου έχουν υ9οβληθεί, ή να 
διευκρινίσουν το 9εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 9ροσφοράς τους, σύµφωνα 
µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
16. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Μετά την αξιολόγηση των 9ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή α9οστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  9ρόσκληση µέσω του συστήµατος στον 9ροσφέροντα, στον ο9οίο 
9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («9ροσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υ9οβάλει εντός 9ροθεσµίας, δεκα9έντε (15) ηµερών  α9ό την κοινο9οίηση της 
σχετικής  ειδο9οίησης σε αυτόν, τα 9ρωτότυ9α ή αντίγραφα 9ου εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  9ου 9εριγράφονται στο άρθρο 25  της 9αρούσας διακήρυξης, ως 
α9οδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων α9οκλεισµού  και την 9λήρωση 
των κριτηρίων 9οιοτικής ε9ιλογής  σύµφωνα µε την 9αρούσα . 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υ9οβάλλονται α9ό τον 9ροσφέροντα («9ροσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και 
9ροσκοµίζονται κατά 9ερί9τωση α9ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α9ό 
την ηµεροµηνία υ9οβολής τους. Όταν υ9ογράφονται α9ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υ9ογραφή.  
Με την 9αραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει ε9ιβεβαίωση της 
9αραλαβής τους και α9οστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον 
ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν µετά την ηλεκτρονική α9οσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 
δικαιολογητικών δια9ιστωθεί ότι δεν έχουν 9ροσκοµισθεί ή υ9άρχουν ελλείψεις σε 
αυτά 9ου υ9οβλήθηκαν, 9αρέχεται 9ροθεσµία στον 9ροσωρινό ανάδοχο να τα 
9ροσκοµίσει ή να τα συµ9ληρώσει εντός 9έντε (5) ηµερών α9ό την κοινο9οίηση 
σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδο9οίησής του. Η αναθέτουσα αρχή 
µ9ορεί αιτιολογηµένα να 9αρατείνει την ως άνω 9ροθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκα9έντε (15) ε9ι9λέον ηµέρες.  
Όσοι υ9έβαλαν 9αραδεκτές 9ροσφορές λαµβάνουν γνώση των 9αρα9άνω 
δικαιολογητικών 9ου κατατέθηκαν. 
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Ο 9ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ9τωτος, κατα9ί9τει υ9έρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 9ροσφέροντα 9ου 
υ9έβαλε την αµέσως ε9όµενη 9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά, 
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)κατά τον έλεγχο των 9αρα9άνω δικαιολογητικών δια9ιστωθεί ότι τα στοιχεία 9ου 
δηλώθηκαν µε το Ευρω9αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ,είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υ9οβληθούν στο 9ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α9αιτούµενα 
9ρωτότυ9α ή αντίγραφα των 9αρα9άνω δικαιολογητικών ή  
iii) α9ό τα δικαιολογητικά 9ου 9ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ9ροθέσµως, δεν 
α9οδεικνύονται οι όροι και οι 9ροϋ9οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα  11 
(λόγοι α9οκλεισµού) και  12 (κριτήρια 9οιοτικής ε9ιλογής) της 9αρούσας,  
Σε 9ερί9τωση έγκαιρης και 9ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
µεταβολές στις 9ροϋ9οθέσεις τις ο9οίες ο 9ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε  
 το Ευρω9αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης , ότι 9ληροί, οι ο9οίες ε9ήλθαν ή για τις 
ο9οίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδο9οίησης 
για την 9ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν 
κατα9ί9τει υ9έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  
Αν κανένας α9ό τους 9ροσφέροντες δεν υ9οβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
9ροσκοµίσει ένα ή 9ερισσότερα α9ό τα α9αιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν α9οδείξει 
ότι 9ληροί τα κριτήρια 9οιοτικής ε9ιλογής σύµφωνα µε την  9αρούσα διακήρυξη, η 
διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των 9αρα9άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη 9ρακτικού την Ε9ιτρο9ή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο α9οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη α9όφασης είτε για 
την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του 9ροσωρινού αναδόχου ως εκ9τώτου. Ε9ισηµαίνεται ότι, η αρµόδια 
ε9ιτρο9ή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µ9ορεί να 9ροτείνει την 
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µικρότερη 9οσότητα κατά 9οσοστό  50%.     
Τα α9οτελέσµατα του ελέγχου των 9αρα9άνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Ε9ιτρο9ής ε9ικυρώνονται µε την α9όφαση κατακύρωσης. 
 
17. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ      
1. Μετά την α9όφαση της  Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής ε9ί των ενστάσεων και του 
τελευταίου  Πρακτικού της  Ε9ιτρο9ής  ∆ιαγωνισµού ,  ο 9ροσφέρων στον ο9οίο 
9ρόκειται να γίνει η  ανάθεση , εντός 9ροθεσµίας  δεκα9έντε  (15) ηµερών α9ό τη 
σχετική ειδο9οίηση 9ου του α9οστέλλεται ηλεκτρονικά, υ9οβάλλει ηλεκτρονικά 
µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 9ου α9αιτούνται κατά 
9ερί9τωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία 9ου δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α9ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέ9εια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υ9ογραφή 9ροσκοµίζονται α9ό τον 9ροσφέροντα εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών α9ό την ηλεκτρονική υ9οβολή και σε έντυ9η µορφή 
(κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) 
στην αρµόδια υ9ηρεσία. 
Η 9ροσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υ9ηρεσία 
9ρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο ο9οίο θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα 9ροσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι 
το9οθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον ο9οίο θα αναγράφονται 
(εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 
α) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
β) Ο 9λήρης τίτλος του Φορέα 9ου διενεργεί το διαγωνισµό  (  ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)   
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γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η ε9ωνυµία της διακήρυξης, 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
ε) Τα 9λήρη στοιχεία του α9οστολέα – µειοδότη. 
Τα ως άνω έντυ9α δικαιολογητικά κατακύρωσης 9ου υ9οβάλλονται στο 9ρωτόκολλο 
θα 9ρέ9ει ε9ί 9οινή α9οκλεισµού να είναι αριθµηµένα ανά φύλλο, µε συνολική 
αρίθµηση. 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι ε9ί 9οινή α9οκλεισµού τα εξής: 
1. Α9όσ9ασµα 9οινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 
α9ό το ο9οίο να 9ροκύ9τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή 9ερισσότερα α9ό 
τα αδικήµατα της 9αρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 . 
            Για να νοµικά 9ρόσω9α υ9όχρεοι στην 9ροσκόµιση 9οινικού µητρώου είναι:  
-       οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 
-       οι διαχειριστές των εταιρειών 9εριορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),  
-       ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), 
-       ο 9ρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, 
-       σε κάθε άλλη 9ερί9τωση οι νόµιµοι εκ9ρόσω9οι του νοµικού 9ροσώ9ου. 
Σε 9ερί9τωση αλλοδα9ών νοµικών 9ροσώ9ων, η ανωτέρω υ9οχρέωση αφορά στα 
φυσικά 9ρόσω9α 9ου έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία α9ό την 
ο9οία διέ9ονται. 
Εάν α9ό το υ9οβληθέν 9οινικό µητρώο δεν 9ροκύ9τει το είδος του αδικήµατος για 
το ο9οίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υ9οβάλλεται α9ό αυτόν υ9εύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύ9ου 9ου 9ροβλέ9ει η νοµοθεσία της 
χώρας εγκατάστασής του, ό9ου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η 
ε9ιτρο9ή του διαγωνισµού µ9ορεί σε κάθε 9ερί9τωση να ζητήσει α9ό το 
ενδιαφερόµενο να 9ροσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών α9οφάσεων. 
2. ΠιστοMοιητικό της αρµόδιας κατά 9ερί9τωση αρχής σε ισχύ, α9ό το ο9οίο να 
9ροκύ9τει ότι ο υ9οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως 9ρος τις  φορολογικές του  
υ9οχρεώσεις  κατά την ηµεροµηνία κοινο9οίησης της 9ρόσκλησης υ9οβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης .      
3. ΠιστοMοιητικό της αρµόδιας κατά 9ερί9τωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως 
9ρος τις  υ9οχρεώσεις 9ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ηµεροµηνία κοινο9οίησης της 9ρόσκλησης υ9οβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του  ∆ιαγωνισµού. 
∆ιευκρινίζεται ότι το 9ιστο9οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 
-         αφορά και τους φορείς ε9ικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς 
κύριας ασφάλισης,  
-         αφορά όλους τους α9ασχολούµενους στην ε9ιχείρηση, µε ο9οιαδή9οτε σχέση 
εργασίας, 9ου είναι ασφαλισµένοι σε ο9οιονδή9οτε ασφαλιστικό οργανισµό,  
-         σε 9ερί9τωση ατοµικών ε9ιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι ε9αγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, 
-         σε 9ερί9τωση εταιρειών (νοµικών 9ροσώ9ων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 
νοµικό 9ρόσω9ο) και τα φυσικά 9ρόσω9α 9ου τη διοικούν ή την εκ9ροσω9ούν 
καθώς  και οι  κατέχοντες του 3% και άνω των µετοχών των  Ανώνυµων  Εταιρειών. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
9ροσκοµίσουν, µαζί µε το 9ιστο9οιητικό ή τα 9ιστο9οιητικά ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, κατάσταση 9ροσω9ικού κατά ειδικότητα, στην ο9οία θα φαίνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς ό9ου υ9άγεται κάθε α9ασχολούµενος. Η ακρίβεια των 
στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται ε9ί του σώµατος αυτής α9ό το νόµιµο 
εκ9ρόσω9ο της ε9ιχείρησης. 
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4. ΠιστοMοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α9ό το ο9οίο να 
9ροκύ9τει ότι ο υ9οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ9ό 9τώχευση ή έχει υ9αχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υ9ό αναγκαστική διαχείριση 
α9ό εκκαθαριστή ή α9ό το δικαστήριο ή έχουν υ9αχθεί σε διαδικασία 9τωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις ε9ιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκονται σε ο9οιαδή9οτε ανάλογη κατάσταση 9ροκύ9τουσα α9ό 9αρόµοια 
διαδικασία, 9ροβλε9όµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Το 9ιστο9οιητικό αυτό 
9ρέ9ει να έχει εκδοθεί το 9ολύ τρεις  (3) µήνες 9ριν α9ό την ηµεροµηνία 
κοινο9οίησης της 9ρόσκλησης υ9οβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 
5. ΠιστοMοιητικό του οικείου ΕMιµελητηρίου ή άλλου ε9αγγελµατικού φορέα, µε το 
ο9οίο θα 9ιστο9οιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό ε9άγγελµά τους, 
9ου να είναι συναφές µε το δηµο9ρατούµενο αντικείµενο, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 9αραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι της ε9ίδοσης της ως άνω έγγραφης  ειδο9οίησης. Για την 
α9όδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού ε9αγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές 
α9αιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης ε9αγγέλµατος, α9ό αρµόδια διοικητική αρχή ή 
αρχή Οργανισµού Το9ικής Αυτοδιοίκησης. 
Σε 9ερί9τωση αλλοδα9ών νοµικών 9ροσώ9ων το  ανωτέρω δικαιολογητικά και 
στοιχεία έχουν τη µορφή και τον τύ9ο 9ου 9ροβλέ9εται α9ό τη νοµοθεσία α9ό την 
ο9οία διέ9ονται. 
6.Υ9εύθυνη δήλωση του 9ροσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώ9ιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε9αγγελµατικού ή 
εµ9ορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του α9όφαση α9οκλεισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
7. Όταν ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 9ρόσω9ο, και  για την α9όδειξη της 
νόµιµης σύστασης και εκ9ροσώ9ησης,  τα νοµιµο9οιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόµιµης εκ9ροσώ9ησης (ό9ως καταστατικά, 9ιστο9οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 9ερί9τωση Α.Ε., κλ9., ανάλογα µε τη νοµική 
µορφή του διαγωνιζοµένου). Α9ό τα ανωτέρω έγγραφα 9ρέ9ει να 9ροκύ9τουν η 
νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τρο9ο9οιήσεις των καταστατικών, το/τα 
9ρόσω9ο/α 9ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού (νόµιµος εκ9ρόσω9ος, δικαίωµα υ9ογραφής κλ9.), τυχόν τρίτοι, 
στους ο9οίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκ9ροσώ9ησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκ9ροσώ9ου. 
8.  Στην 9ερί9τωση  ανάληψης  µέρους  της 9ροµήθειας  α9ό  υ9εργολάβο,  τη  
σχετική έγγραφη δέσµευση ( συµφωνητικό  ή δήλωση συνεργασίας  ) µε τους  φορείς  
αυτούς . 
9. Οι κοινο9ραξίες (ενώσεις) οικονοµικών φορέων υ9οβάλλουν όλα τα 9αρα9άνω 
κατά 9ερί9τωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα 9ου συµµετέχει στην 
κοινο9ραξία. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ9οχρεούνται να υ9οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή 9ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 
Εάν σε κά9οια χώρα (συµ9εριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα 
9αρα9άνω 9ιστο9οιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά 9ου εκδίδονται δεν καλύ9τουν όλες 
τις ανωτέρω 9ερι9τώσεις, µ9ορεί να αντικατασταθούν α9ό ένορκη δήλωση 
(βεβαίωση) του 9ροσφέροντος 9ου γίνεται ενώ9ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. 
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Αν στη χώρα του 9ροσφέροντος δεν 9ροβλέ9εται α9ό το νόµο η ένορκη δήλωση, 
µ9ορεί αντί αυτής να υ9οβληθεί υ9εύθυνη δήλωση, στην ο9οία θα βεβαιώνεται το 
γνήσιο της υ9ογραφής του δηλούντος α9ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
Στις ανωτέρω 9ερι9τώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υ9εύθυνη δήλωση 
9ροσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής 9ου βεβαιώνει 
την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου 9ιστο9οιητικού ή εγγράφου. 
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υ9εύθυνες δηλώσεις 9ρέ9ει να έχουν εκδοθεί µέσα στο 
χρόνο 9ου 9ροβλέ9εται για τα 9ιστο9οιητικά, αντί των ο9οίων υ9οβάλλονται. 
 
18. ΑΝΑΘΕΣΗ   -ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
Η αναθέτουσα αρχή κοινο9οιεί την α9όφαση ανάθεσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 
των 9ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 9ροσφορών, σε κάθε 
9ροσφέροντα 9ου έχει υ9οβάλει α9οδεκτή 9ροσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του 
ν. 4412/2016, εκτός α9ό τον 9ροσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος.   
Τα έννοµα α9οτελέσµατα της α9όφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης ε9έρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) ά9ρακτη 9άροδος των 9ροθεσµιών άσκησης των 9ροβλε9όµενων στην  9αρούσα  
διακήρυξη  βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της 9ροδικαστικής και δικαστικής 
9ροστασίας και α9ό τις α9οφάσεις αναστολών ε9ί αυτών,  
β) κοινο9οίηση της α9όφασης κατακύρωσης στον 9ροσωρινό ανάδοχο, εφόσον 
αυτός υ9οβάλει ε9ικαιρο9οιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Η αναθέτουσα αρχή 9ροσκαλεί τον ανάδοχο να 9ροσέλθει για υ9ογραφή της  
σύµβασης εντός 9ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α9ό την κοινο9οίηση της σχετικής 
ειδικής 9ρόσκλησης Για την υ9ογραφή α9αιτείται η 9αροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 9αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της ο9οίας 
ανέρχεται σε 9οσοστό 5% ε9ί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
9ριν ή κατά την υ9ογραφή της σύµβασης.  
Στην 9ερί9τωση 9ου ο ανάδοχος δεν 9ροσέλθει να υ9ογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα 9ροθεσµία, κηρύσσεται έκ9τωτος, κατα9ί9τει υ9έρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική ε9ιστολή συµµετοχής του και η ανάθεση , µε την 
ίδια διαδικασία, γίνεται στον 9ροσφέροντα 9ου υ9έβαλε την  αµέσως ε9όµενη 9λέον 
συµφέρουσα α9ό οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά.  
19. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Κατά τα λοι9ά ισχύουν τα αναφερόµενα στη αρίθµ. 9ρωτ.7098/2-2-2017 ∆ιακήρυξη 
(Α∆ΑΜ:17PROC0001529508).   

Ο    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΘΙΩ65-ΝΦΟ



 14 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : 
 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η 9αρούσα µελέτη αφορά την 9ροµήθεια ειδών σίτισης  για την κάλυψη των 
αναγκών των Υ9ηρεσιών  του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώ9ων για  
διάστηµα ενός  έτους ενδεικτικού 9ροϋ9ολογισµού 522.384,52 Ευρώ.  Ειδικότερα 
αφορά την 9ροµήθεια ειδών 9αντο9ωλείου-κρεο9ωλείου-ο9ωρο9ωλείου- 
αρτο9οιείου, γαλακτοκοµικών 9ροϊόντων , 9οτών-αναψυκτικών –χυµών  για τις 
ανάγκες των Υ9ηρεσιών του  ∆ήµου και του Νοµικού Προσώ9ου  Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α) ∆ήµου Αγρινίου  µε βάση τα  σχετικά 
αιτήµατα τους .  
 Συγκεκριµένα  αφορά : 
1. Είδη  σίτισης (Παντο9ωλείου-Κρεο9ωλείου-Ο9ωρο9ωλείου- Αρτο9οιείου-
Γαλακτοκοµικών ειδών) για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης  (ΚΟΙΠΑ) ∆ήµου Αγρινίου  για διάστηµα ενός  έτους  9ροϋ9ολογισµού  
225.883,27 Ευρώ, µε το Φ.Π.Α. ο ο9οίος  9ροβλέ9εται να χρηµατοδοτηθεί α9ό ιδία 
έσοδα και να  κατανεµηθεί στον  9ροϋ9ολογισµό του ΝΠ∆∆  έτους  2016  και 2017  
και στους  Κ.Α. 15-6481.001 και 60-6481.001.  
2. Πρόσθετες 9αροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του 
∆ήµου για διάστηµα ενός έτους, 9ροϋ9ολογισµού 132.164,80Ευρώ 
συµ9εριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α., 9ου θα  χρηµατοδοτηθεί α9ό ιδία έσοδα και 
αντα9οδοτικά έσοδα του ∆ήµου και  θα βαρύνει τους Κ.Α. Εξόδων 10-6063.002, 15-
6063.002, 20-6063.002,25-6063.002, 30-6063.002,35-6063.002  και 45.6063.002  του 
9ροϋ9ολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017.  
3. Είδη σίτισης  για  τον  Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου 
Αγρινίου για διάστηµα ενός έτους, 9ροϋ9ολογισµού 6.000,05Ευρώ 
συµ9εριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 9ου θα βαρύνει το Κ.Α. 15-6654.003 
του 9ροϋ9ολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 και  2017 και θα ο9οία θα 
καλυφθεί α9ό  ειδική  ε9ιχορήγηση  της   ΕΕΤΑΑ. 
4. Είδη σίτισης ( είδη 9αντο9ωλείου  και νω9ό κρέας ) 9ου θα διανέµονται σε 
ά9ορους  δηµότες -δικαιούχους  του Κοινωνικού  Παντο9ωλείου ,  9εριοδικά  

Αρ. Μελέτης:  158/18-10-2016 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6  
Τ.Κ. 30131  Αγρίνιο  
Τηλέφωνο:2641360274 
Fax:2641052543   

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 522.384,52Ευρώ  
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(γιορτές  Χριστουγέννων , γιορτές  Πάσχα , κ.λ.9. ), συνολικού  9ροϋ9ολογισµού  
152.315,70Ευρώ. Η δα9άνη θα  βαρύνει τον  9ροϋ9ολογισµό  έτους  2016   και 2017   
και τους Κ.Α. Εξόδων 15-6481.001  και  15-6481.003  .  
5. Τρόφιµα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017 , 
9ροϋ9ολογισµού 6.020,69Ευρώ . Η δα9άνη  θα  βαρύνει τον 9ροϋ9ολογισµό  έτους 
2017     και τον  Κ.Α. Εξόδων 00-6443.  ή  αντίστοιχο  .  

Οι 9οσότητες της µελέτης είναι ενδεικτικές  και ο  ∆ήµος και τα Νοµικά του 
Πρόσω9α  διατηρούν το δικαίωµα να τρο9ο9οιήσουν  τις 9οσότητες ανάλογα µε τις  
ανάγκες τους.  Σε 9ερί9τωση 9ου τρο9ο9οιηθούν οι 9οσότητες 9ου αναφέρονται 
στην τεχνική 9εριγραφή, µετά α9ό ειδο9οίηση της Υ9ηρεσίας, δεν θα γίνει καµία 
αλλαγή στην τιµή µονάδας(τιµή 9ροσφοράς) µετά την κύρωση του διαγωνισµού.  

  Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσω9α δεν υ9οχρεούται στην εξάντληση είτε 
των 9οσοτήτων είτε της 9ίστωσης  της µελέτης αλλά  έχει   το δικαίωµα να α9ορροφά 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης τις αναγκαίες 9οσότητες εκ των ειδών σύµφωνα µε 
τις κάθε φορά διαµορφούµενες ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας ε9ακριβούς 
9ροσδιορισµού των αναγκών του ανά είδος  και 9οσότητα  κατά τη διάρκεια της 
υλο9οίησης της 9ροµήθειας αυτής,  χωρίς όµως να υ9ερβαίνει το συνολικό 9οσό του 
ενδεικτικού 9ροϋ9ολογισµού.  

Η εκτέλεσης 9ροµήθειας θα 9ραγµατο9οιηθεί µετά α9ό ηλεκτρονικό διεθνή 
ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 9ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
9λέον συµφέρουσα α9ό  οικονοµική ά9οψη   9ροσφορά  µόνο βάσει  τιµής  η ο9οία  
εκφράζεται:   

Α. ως τη χαµηλότερη τιµή για τα είδη  των τµηµάτων 9αντο9ωλείου - 
αρτο9οιείου -γαλακτοκοµικών 9ροϊόντων - 9οτών-αναψυκτικών –χυµών  και  

Β.  το µεγαλύτερο  9οσοστό έκ9τωσης (σε ακέραιες µονάδες) ε9ί τοις εκατό (%) 
, για  τα  Τµήµατα  κατεψυγµένων ειδών(ψάρια –λαχανικά) –ελαίων- φρέσκων 
ψαριών-, ειδών κρεο9ωλείου-ειδών ο9ωρο9ωλείου,  στη τιµή 9ου 9ροκύ9τει α9ό το  
εκδιδόµενο δελτίο 9ιστο9οίησης τιµών του Τµήµατος Εµ9ορίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
3438/2006,κατά την ηµέρα 9αράδοσής τους .  

 Ο 9ροϋ9ολογισµός της 9αρούσας διακήρυξης  συντάχθηκαν   µε βάση τις 
τιµές   9ου αναφέρονται στο ∆ΑΝ 189088/3345/20-7-2016 έγγραφο του Τµήµατος 
Εµ9ορίου  Αγρινίου  της ∆/νσης   Ανά9τυξης  Π.Ε. Αιτωλ/νίας   ύστερα α9ό  
τιµοληψία  στις   19 & 20/7/2016  και στο  Εβδοµαδιαίο  ∆ελτίο  τιµών  α9ό 10 ως 14  
Οκτωβρίου 2016  ( ∆ΑΝ-266017/4599/14-10-2016) .  

Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 . 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 

        
 
Αγρίνιο,  18/ 10/2016 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Αγρίνιο,  18 -10-2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 Τα  υ9ό 9ροµήθεια είδη έχουν τις 9αρακάτω τεχνικές 9ροδιαγραφές: 
…………………………………………………………………………………………………... 
8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ  ΨΑΡΙΑ   
 ΛΑΥΡΑΚΙ ιχθυοτροφείου: Τα ψάρια θα είναι αρίστης 9οιότητας και 9ολύ φρέσκα . 
Το δέρµα τους θα είναι λείο , στιλ9νό , και σφριγηλό. Τα µάτια θα είναι γυαλιστερά 
.Τα εντόσθια να έχουν  ζωηρό κόκκινο χρώµα και να µην είναι αλλοιωµένα. Τα 
ψάρια να 9ληρούν  τις εκάστοτε 9ερί τροφίµων ισχύουσες  διατάξεις. Το βάρος τους 
ανά τεµάχιο να  είναι τουλάχιστον  750 gr.   
Μεταξύ των δικαιολογητικών α9αιτείται και η 9ροσκόµιση βεβαίωσης της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια  9ροέρχονται  α9ό καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή α9ό 
εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP ή αντίστοιχο  καθώς ε9ίσης και Κ.Α.Κ.Ε. 
(Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 
Οι συσκευασίες  9ου  αναφέρονται   9αρα9άνω  είναι αυτές 9ου  κυκλοφορούν 
ευρέως    στο ελεύθερο  εµ9όριο α9ό τις 9ερισσότερες  εταιρείες 9αραγωγής  ή 
κατασκευής τους.   Γίνονται   δεκτές συσκευασίες 9ου 9αρουσιάζουν µικρές 
α9οκλίσεις α9ό αυτές της µελέτης . Στην 9ερί9τωση  αυτή  οι ενδιαφερόµενοι  θα 
9ρέ9ει  να δηλώσουν  στην  9ροσφορά τους    µε  σαφήνεια  την 9ροσφερόµενη   
συσκευασία ανά  είδος  και να  καταθέσουν,  ε9ι9λέον των εντύ9ων  9ου εξάγει  το 
σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ)  ,  έντυ9ο τεχνικής  9ροσφοράς  στο ο9οίο να αναφέρεται η 
9ροσφερόµενη συσκευασία  του 9ροϊόντος  και  έντυ9ο οικονοµικής  9ροσφοράς  στο 
ο9οίο θα αναφέρεται η τιµή  της  9ροσφερόµενης συσκευασίας και  η  τιµή   9ου 
δηλώθηκε  στο σύστηµα  9ου  αντιστοιχεί  στη  συσκευασία  της  µελέτης .             

 

Αρ. Μελέτης:  158/18-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6  
Τ.Κ. 30131  Αγρίνιο  
Τηλέφωνο:2641360274 
Fax:2641052543   

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 522.384,52Ευρώ  

        
 
Αγρίνιο,   18 /10/2016 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Αγρίνιο,18 /10/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΦΘΙΩ65-ΝΦΟ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΝΠ∆∆  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α).  
A/A TMHMA  ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  

1 

ΤΜΗΜΑ1 :ΕΙ∆Η 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   
(CPV:15000000-8)  59.943,40 10.097,48 70.040,88 

2 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙ∆Η  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ (ΚΑΠΗ)  (CPV 
:15000000-8 6.720,10 1.608,14 8.328,24 

3 
ΤΜΗΜΑ3: ΕΛΑΙΑ (CPV15411000-
2   15.279,60 1.986,35 17.265,95 

4 

ΤΜΗΜΑ 4:ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ -
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΓΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
(CPV15500000-3)ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4:  23.103,00 3.003,39 26.106,39 

5 
ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ  ΨΑΡΙΑ ( 
CPV03311000-2):  12.165,00 1.581,45 13.746,45 

6 

ΤΜΗΜΑ 6: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ   
ΨΑΡΙΑ& ΛΑΧΑΝΙΚΑ ( 
CPV15000000-8)  1.883,70 244,88 2.128,58 

7 
ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  
(CPV15110000-2 )  24.913,00 3.238,69 28.151,69 

8 
ΤΜΗΜΑ 8 : ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
(CPV 15810000-9)  31.407,60 4.082,99 35.490,59 

Αρ. Μελέτης:  158/18-10-2016  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6  
Τ.Κ. 30131  Αγρίνιο  
Τηλέφωνο: 2641360274 
Fax: 264105254   

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 522.384,52Ευρώ  

ΑΔΑ: ΩΦΘΙΩ65-ΝΦΟ
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9 

ΤΜΗΜΑ 9: ΠΟΤΑ- 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΟΙ  
( CPV 15900000-7 )  2.390,76 554,84 2.945,60 

10 

ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙ∆Η 
ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ (ΦΡΟΥΤΑ & 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) - CPV 03220000-9 19.193,84 2.485,07 21.678,91 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1: 197.000,00 28.883,27 225.883,27 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

        
 
Αγρίνιο,   18 /10/2016 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Αγρίνιο,18 /10/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΦΘΙΩ65-ΝΦΟ



 19 

 
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΝΠ∆∆  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α). 

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ  ΨΑΡΙΑ ( CPV03311000-2) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝ
Α∆Α 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
∆ΑΣ  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

1 ΨΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟ (ΛΑΥΡΑΚΙ) ΚΙΛΟ 1.500 8,11 12.165,00 

 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 12.16500 

 ΠΟΣΟ ΦΠΑ 13%: 1.581,45 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5:  13746,45 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ. Μελέτης:  158/18-10-2016  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6  
Τ.Κ. 30131  Αγρίνιο  
Τηλέφωνο: 2641360274 
Fax: 264105254   

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 522.384,52Ευρώ  

        
 
Αγρίνιο,   18 /10/2016 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Αγρίνιο,18 /10/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΦΘΙΩ65-ΝΦΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 
 

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ 

1 1ος Παιδικός Σταθµός Αγρινίου 
1ος α9ογευµατινός Παιδικός 
Σταθµός Αγρινίου 

2 2ος Παιδικός Σταθµός Αγρινίου   

3 3ος Παιδικός Σταθµός Αγρινίου   

4 4ος Παιδικός Σταθµός Αγρινίου   

5 5ος Παιδικός Σταθµός Αγρινίου Κ∆ΑΠ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

6 6ος Παιδικός Σταθµός Αγρινίου   

7 7ος Παιδικός Σταθµός Αγρινίου   

8 8ος Παιδικός Σταθµός Αγρινίου   

9 
Παιδικός Σταθµός Αγίου Κωνσταντίνου 
Αγρινίου   

10 Παιδικός Σταθµός ∆οκιµίου Αγρινίου   

11 
1ος α9ογευµατινός Παιδικός Σταθµός 
Αγρινίου   

12 ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   

13 ΚΑΠΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   

14 Κ∆ΑΠ ΜΕΑ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ   

15 Κ∆ΑΠ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ   

16 Κ∆ΑΠ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   

17 ΚΗΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   

  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ   

1 Παιδικός Σταθµός Παραβολας Κ∆ΑΠ  Παραβόλας 

2 Κ∆ΑΠ  Παραβόλας   

  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ   

1 Παιδικός Σταθµός Καινουργίου   

2 Παιδικός Σταθµός Παναιτωλίου   

3 ΚΑΠΗ Καινουργίου   

  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   

ΑΔΑ: ΩΦΘΙΩ65-ΝΦΟ



 21 

1 Παιδικός Σταθµός Νεά9ολης   

2 Παιδικός Σταθµός  Μεγάλης Χώρας   

  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ   

1 Παιδικός Σταθµός  Στρατου   

2 Παιδικός Σταθµός  Λε9ενούς   

  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ   

1 Παιδικός Σταθµός  Αγγελοκάστρου   

  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ   

1 Παιδικός Σταθµός  Γαβαλούς   

  Παιδικός Σταθµός  Κάτω Μακρυνού   

  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ   

1 Παιδικός Σταθµός  Ματαράγκας   

2 Παιδικός Σταθµός  Γραµµατικού   

3 Παιδικός Σταθµός  Πα9αδάτες   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΘΙΩ65-ΝΦΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ   ΤΕΧΝΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
3.1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 
ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΝΠ∆∆  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
(ΚΟΙ.Π.Α). 
 

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ  ΨΑΡΙΑ ( CPV03311000-2) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΙ∆ΩΝ  
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Σ  

1 ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟ (ΛΑΥΡΑΚΙ) ΚΙΛΟ 1.500     

 
 
 
3.2ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ  ΨΑΡΙΑ ( CPV03311000-2)  

ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ  

ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟ (ΛΑΥΡΑΚΙ) ΚΙΛΟ 1.500             

 

ΑΔΑ: ΩΦΘΙΩ65-ΝΦΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4:  ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αγρίνιο, …………..    
ΝΠ∆∆  ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                        Αριθ.Πρωτ.:                                                                                
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
Ταχ. ∆/νση :  Μακρή 11  6-Αγρίνιο 
Τηλ. Ε9ικοινωνίας: 2641039792 
Fax: 2641039799 
                                                   

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 
Στο Αγρίνιο σήµερα  στις  …………………………………., ηµέρα ……………………. 
και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα , οι υ9ογραφόµενοι : 
1. ………………µε την  ιδιότητα της Προέδρου του ΝΠ∆∆ ΚΟΙ.ΠΑ. και ως 
νόµιµος εκ9ρόσω9ος του ΝΠ∆∆  δυνάµει   της   ……….α9όφασης  ∆ηµ. 
Συµβουλίου Αγρινίου   και   
2. …………………………………………………., (ΑΦΜ:………………… 
∆ΟΥ:……………….. , ∆/νση  : …………………………….. ,Τηλ . Ε9ικοινωνίας  
………………….   µε την ιδιότητα του 9ροµηθευτή    

Συµφώνησαν  και συνα9οδέχθηκαν τα 9αρακάτω : 
 
Ο 9ρώτος των συµβαλλοµένων ,έχοντας  υ9όψη : 
1.Τις διατάξεις: 

• Του Ν 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ9ηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) 

• Του Ν 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Α9οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

• Του Ν 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). 

• στ. Του Ν 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), ό9ως ισχύει. 

• Του άρθρου 9 9αρ. 2 του Ν 4071/12 «Ρυθµίσεις για την το9ική ανά9τυξη 
κ.λ.9.» (ΦΕΚ 85/Α). 

• Του  Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε�ο�τείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• Της  9αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την κατα�ολέµηση των καθυστερήσεων 
�ληρωµών στις εµ�ορικές συναλλαγές»,  

• Tου ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική �ροστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), ό�ως τρο�ο�οιήθηκαν µε την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L335)»,  ,  

• Του άρθρου 64 9αρ. 2 του Ν 4172/13 (ΦΕΚ 167/Α). 

• Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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• Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

• Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ�οχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και �ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

• Tου 9.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο�οίηση διατάξεων για την �ρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

• Tου  Π∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υ�οχρεώσεων α�ό τους ∆ιατάκτες”] 

•  Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υ9ουργικής Α9όφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση 
των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υ�ουργείου Ανά�τυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υ�οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 

• Της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Α9όφασης του Υ9ουργού 
Ανά9τυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λε�τοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

•  Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών 9ράξεων, 
των λοι9ών διατάξεων 9ου αναφέρονται ρητά ή α9ορρέουν α9ό τα 
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 9αρούσας,  καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 9εριβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου 9ου διέ9ει την ανάθεση και εκτέλεση της 9αρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 9αρα9άνω. 

2. Την αρίθµ. 158/18-10-2016 Μελέτη  για την 9ροµήθεια ειδών σίτισης    του ∆ήµου 
και των Νοµικών του Προσώ9ων  συνολικού ενδεικτικού 9ροϋ9ολογισµού 
522.384,52  Ευρώ  συµ9εριλαµβανοµένου του αναλογούντος  ΦΠΑ .    
3. Την 315/2016 α9όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αγρινίου  , µε την 
ο9οία εγκρίθηκε η διενέργεια 9ροµήθειας  ειδών σίτισης για την  κάλυψη των 
αναγκών των Υ9ηρεσιών του ∆ήµου και   του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ήµου Αγρινίου .  
4. Τις  αρίθµ. 128/2016 α9όφαση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ 
∆ήµου  Αγρινίου σχετικά   µε τη   δέσµευση 9ίστωσης σε βάρος  του 9ροϋ9ολογισµού 
έτους  2016 & 2017 . 
5. Την 9/2017  α9όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την ο9οία συγκροτήθηκε η 
ε9ιτρο9ή 9αραλαβής της ανωτέρω  9ροµήθειας  
6. Την  αρίθµ. 11 /2017  α9όφαση του  Οικονοµικής  Ε9ιτρο9ής  , µε την ο9οία 
συγκροτήθηκαν οι ε9ιτρο9ές διαγωνισµού  για το έτος 2017 σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
7. Την υ9’ αριθ.  17/2017  α9όφαση της  Οικονοµικής  Ε9ιτρο9ής του ∆ήµου ,  µε την 
ο9οία εγκρίθηκε  η υ9’ αριθ. 158/2016 Μελέτη  και καταρτίστηκαν οι όροι της 
∆ιακήρυξης. 
8.  Την  αρίθµ.  45/2017 α9όφαση Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής  σχετικά  µε  την  
9ροσφυγή στη  διαδικασία   δια9ραγµάτευσης   για την  9ροµήθεια  ψαριών .    
8.  Την  αρίθµ. 52/2017 σύµφωνη γνώµη  της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 
8. Την υ9’ αριθ. 252/2017   α9όφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει 9ροσφύγει στη 
διαδικασία  της δια9ραγµάτευσης  σύµφωνα µε τις διατάξεις της  9αρ. 29ερ. γ  του 
άρθρου 32  του Ν. 4412/2016.  
9. Την υ9’ αριθ……….       Πρόσκληση  υ9οβολής   9ροσφορών . 
10. Την υ9΄αριθ.  ………..α9όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την  
ανάθεση της  9ροµήθειας. 
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11. Το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 & 9 του Ν. 
2690/99 και των άρθρων 14 και 54 του Ν. 3852/2010 και δεν συντρέχει λόγος 
κωλύµατος και ασυµβιβάστου. 
12. Τον φάκελο του διαγωνισµού. 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων,  ……………………………… (ΑΦΜ:      ∆.Ο.Υ. ), 
την 9ροµήθεια  ειδών σίτισης (είδη 9αντο9ωλείου- έλαια –είδη κρεο9ωλείου-είδη 
ο9ωρο9ωλείου- είδη αρτο9οιείου –γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά είδη – 9οτά, 
αναψυκτικά ,φρουτοχυµοί – φρέσκα και κατεψυγµένα ψάρια –κατεψυγµένα 
λαχανικά ) για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆.  ΚΟΙΠΑ  ∆ήµου  Αγρινίου , µε τις τιµές της 
9ροσφοράς του ,  ως εξής:  

ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΝΠ∆∆  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α). 

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ  ΨΑΡΙΑ ( CPV03311000-2) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ*  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

1 
ΨΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟ 
(ΛΑΥΡΑΚΙ) ΚΙΛΟ 1.500  12.165,00 

 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 12.16500 

 ΠΟΣΟ ΦΠΑ 13%: 1.581,45 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5:  13746,45 
*Το 9αρα9άνω 9οσοστό  έκ9τωσης  θα  υ9ολογίζονται  στην  νόµιµα διαµορφούµενη 
µέση τιµή λιανικής 9ώλησης των ειδών, την ηµέρα 9αράδοσής τους , ό9ως αυτή 
9ροκύ9τει α9ό το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 9ιστο9οίησης τιµών του Τµήµατος  
Εµ9ορίου & Τουρισµού της  Περιφερειακής Ενότητας  Αιτωλοακαρνανίας ,  µέχρι  
την εξάντληση της 9οσότητας    και   χωρίς  υ9έρβαση  του  9ροϋ9ολογισµού   της  
9ροµήθειας   ό9ως  αυτός αναφέρεται στην αρίµ. 158/2016 Μελέτη της   9ροµήθειας . 
 
 Οι 9ροδιαγραφές  των 9αρα9άνω ειδών  αναφέρονται  στην τεχνική 9ροσφορά  του 
αναδόχου και είναι  σύµφωνες µε τα  αναφερόµενα  στην  αρίθµ.158/2016  Μελέτη 
της ∆/νσης  Οικονοµικών Υ9ηρεσιών,  9ου  εγκρίθηκε µε την αριθ. 17/2017  
α9όφαση Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής, . 
  
ΑΡΘΡΟ 1   
∆ιάρκεια  της σύµβασης-Mαράταση-τροMοMοίηση      
Η διάρκεια της  σύµβασης  ορίζεται  σε  ένα χρόνο α9ό την υ9ογραφή της.   
Είναι δυνατή η 9αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα 
α9ό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου 9ροµηθευτή και 
την υ9ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των  
τεσσάρων µηνών  στο µέτρο 9ου δεν θα υ9άρξει, κατά το χρόνο της 9αράτασης, 
υ9έρβαση των 9οσοτήτων 9ου καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και 9εραιτέρω 
οικονοµική ε9ιβάρυνση του ∆ήµου . 
Η σύµβαση µ9ορεί να τρο9ο9οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α9αιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 9ροϋ9οθέσεις 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατό9ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.   
Η αναθέτουσα αρχή µ9ορεί, µε τις 9ροϋ9οθέσεις 9ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύµβαση έχει υ9οστεί ουσιώδη τρο9ο9οίηση, κατά την έννοια της 9αρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 9ου θα α9αιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια α9ό τις 
καταστάσεις 9ου α9οτελούν  λόγο α9οκλεισµού σύµφωνα µε την 9αρούσα  και, ως εκ 
τούτου, θα έ9ρε9ε να έχει α9οκλειστεί α9ό τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έ9ρε9ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 9αραβίασης των 
υ9οχρεώσεων 9ου υ9έχει α9ό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η ο9οία έχει 
αναγνωριστεί µε α9όφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο 9λαίσιο διαδικασίας 
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2   
 Παραλαβής  Mροµήθειας   
Α. Προµήθεια ειδών σίτισης τµηµάτων ΝΠ∆∆  ΚΟΙ.ΠΑ. ∆ήµου Αγρινίου ,  
1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση α9ό τη στιγµή 9ου λαµβάνει την εντολή 
9ροµήθειας σε χρονικό διάστηµα  τριών (3) ηµερών, να εφοδιάσει τα τµήµατα της 
Υ9ηρεσίας µε την 9αραγγελθείσα 9οσότητα των τροφίµων. 
 2. Η 9αράδοση των 9οσοτήτων των τροφίµων θα γίνεται 9εριοδικά, τµηµατικά και 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα ( ενδεικτικά ανά εβδοµάδα) στα κτίρια των τµηµάτων   
του  Νοµικού Προσώ9ου ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2),  ανάλογα µε τις ανάγκες τους . 
Υ9έρβαση του χρόνου 9αράδοσης α9οτελεί ουσιώδη α9όκλιση και η 9ροσφορά θα 
α9ορρί9τεται. Ο 9ροµηθευτής υ9οχρεούται να 9αραδίδει τις 9οσότητες του κάθε 
είδους τροφίµου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρό9ο 9ου ορίζεται στη σύµβαση. 
 3. Τα ψάρια θα είναι αρίστης 9οιότητας και 9ολύ φρέσκα . Το δέρµα τους θα είναι 
λείο , στιλ9νό , και σφριγηλό. Τα µάτια θα είναι γυαλιστερά .Τα εντόσθια να έχουν  
ζωηρό κόκκινο χρώµα και να µην είναι αλλοιωµένα. Τα ψάρια να 9ληρούν  τις 
εκάστοτε 9ερί τροφίµων ισχύουσες  διατάξεις. Το βάρος τους ανά τεµάχιο να  είναι 
τουλάχιστον  750 gr.   
4.Η  συσκευασία 9ρέ9ει α9αραίτητα να 9ληροί τις 9ροδιαγραφές της ισχύουσας 
νοµοθεσίας 9ερί συσκευασίας των τροφίµων.  
5. Η µεταφορά και 9αράδοση του τροφίµων θα γίνεται µε δα9άνες του 9ροµηθευτή 
και µε δικά του ή µισθωµένα α9ό αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία, τα ο9οία 
9ρέ9ει να είναι καθαρά και α9ολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 9ερί 
µεταφοράς τροφίµων. Τα τρόφιµα θα 9αραδίδονται στις α9οθήκες τροφίµων του  
ΝΠ∆∆(9αιδικοί σταθµοί  ξεχωριστά. 
6.Η Υ9ηρεσία δεν υ9οχρεούται να α9ορροφήσει το σύνολο των 9οσοτήτων ή του 
9ροϋ9ολογισµού του κάθε είδους τροφίµου 9ου αναγράφεται στον  9ροϋ9ολογισµό. 
Εφόσον όµως κριθεί σκό9ιµη η 9ροµήθεια του συνόλου των 9οσοτήτων για κάθε 
είδος τροφίµου, ο µειοδότης υ9οχρεούται να αντα9οκριθεί στην α9αίτηση της 
Υ9ηρεσίας. 
Β. Η   9αραλαβή  και 9αρακολούθηση  της σύµβασης θα γίνει α9ό   την αντίστοιχη  
Ε9ιτρο9ή   του ΝΠ∆∆  ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  9ου συγκροτήθηκε   µε    την 
αρίθµ, 9/2017 α9όφαση  του  ∆ιοικητικού  του Συµβουλίου. 
Κατά τα λοι9ά  ισχύουν τα αναφερόµενα   στο άρθρο  208 του ν.4412/16  και  στα 
έγγραφα  της σύµβασης . 
Γ. Γενικές εMισηµάνσεις   
1.Ο συµβατικός χρόνος 9αράδοσης των υλικών µ9ορεί να 9αρατείνεται, 9ριν α9ό τη 
λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου 9αράδοσης, υ9ό τις  9ροϋ9οθέσεις του άρθρου 
206 του ν. 4412/2016. Στην 9ερί9τωση 9ου το αίτηµα υ9οβάλλεται α9ό τον ανάδοχο 
και η 9αράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 9ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµ9ρόθεσµη 
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9αράδοση των συµβατικών ειδών ε9ιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 
2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος 9αράδοσης, χωρίς να υ9οβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
9αράτασης ή, εάν λήξει ο 9αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 9αραδοθεί 
το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ9τωτος. 
3. Ο ανάδοχος υ9οχρεούται να ειδο9οιεί την υ9ηρεσία 9ου εκτελεί την 9ροµήθεια, 
την α9οθήκη υ9οδοχής των υλικών και την ε9ιτρο9ή 9αραλαβής, για την 
ηµεροµηνία 9ου 9ροτίθεται να 9αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 9έντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες νωρίτερα. 
Μετά α9ό κάθε 9ροσκόµιση υλικού στην α9οθήκη υ9οδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υ9οχρεούται να υ9οβάλει στην υ9ηρεσία α9οδεικτικό, θεωρηµένο α9ό τον υ9εύθυνο 
της α9οθήκης, στο ο9οίο αναφέρεται η ηµεροµηνία 9ροσκόµισης, το υλικό, η 
9οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της ο9οίας 9ροσκοµίστηκε. 
 
 ΑΡΘΡΟ 3   
Εγγυήσεις Mοιότητας 
  1. Στη σύµβαση 9ου θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα 9ροσφερόµενα 
τρόφιµα είναι αρίστης 9οιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές 
9ροδιαγραφές των ε9ισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, ότι έχουν τις ιδιότητες και 
τα χαρακτηριστικά 9ου 9ροβλέ9ουν οι όροι αυτοί, ότι είναι α9αλλαγµένα α9ό ξένα 
σώµατα, 9ροσµίξεις κ.λ.9. και ότι είναι κατάλληλα α9ό κάθε 9λευρά για 
κατανάλωση. 
  2. Η Υ9ηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα ο9οία θα ασκήσει όταν δια9ιστώσει 
ότι 9αραβιάζονται οι 9αρα9άνω διαβεβαιώσεις του 9ροµηθευτή. Ο 9ροµηθευτής 
έχει την υ9οχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα α9ό αίτηση της Υ9ηρεσίας κάθε 
9οσότητα τροφίµου 9ου 9ροµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου 
δια9ιστωθεί 9αράβαση των 9αρα9άνω διαβεβαιώσεων. Α9αραίτητη 9ροϋ9όθεση 
είναι 9ως το µέγιστο 9οσοστό τροφίµου 9ου 9ρέ9ει να αντικατασταθεί δεν θα 
υ9ερβαίνει το 5% της αναληφθείσης 9ροµήθειας. 
   Οι δα9άνες ε9ιστροφής στον 9ροµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και 
α9οστολής στην Υ9ηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα 
βαρύνουν τον 9ροµηθευτή. 
   3. Εφόσον α9ό τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων 9ροκλήθηκαν αρνητικές 
ε9ι9τώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο 9ροµηθευτής υ9οχρεούνται να 
αναλάβει όλες τις δα9άνες α9οκατάστασης της βλάβης 9ου 9ροξένησε α9ό τα 
ακατάλληλα τρόφιµα, ε9ιφυλασσόµενης της Υ9ηρεσίας να ασκήσει και άλλα 
δικαιώµατα σε βάρος του 9ροµηθευτή. Ε9ι9λέον, κατά την κρίση του ∆. Σ. µ9ορεί να 
κηρυχθεί έκ9τωτος µε όλες τις νόµιµες συνέ9ειες. Ε9ίσης, µε α9όφαση του ∆. Σ. 
µ9ορεί να του ε9ιβληθεί 9ρόστιµο, το ο9οίο οφείλει να καταβάλει ως α9οζηµίωση 
9ρος την Υ9ηρεσία για τη βλάβη 9ου 9ροκάλεσε. Αν ο 9ροµηθευτής δεν καταβάλει 
το 9ρόστιµο κηρύσσεται έκ9τωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέ9ειες. 
    4. Αν ο 9ροµηθευτής καταστεί υ9ότρο9ος µε την 9ροµήθεια ακατάλληλων 
τροφίµων, κηρύσσεται έκ9τωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέ9ειες. 
 
ΑΡΘΡΟ 4   
Εργαστηριακές εξετάσεις 

Όλα τα είδη θα 9ρέ9ει να είναι αρίστης 9οιότητας. 
Η 9οιότητα στα είδη θα είναι ακριβώς ό9ως αναφέρονται στις τεχνικές 
9ροδιαγραφές αναλυτικά.   
Ο ανάδοχος της 9ροµήθειας 9ρέ9ει ο9ωσδή9οτε να έχει υ9όψη του ότι τα 9ρος 
9ροµήθεια είδη θα είναι α9αραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές 9ροδιαγραφές. 
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Όταν η αρµόδια ε9ιτρο9ή 9αραλαβής αµφιβάλλει για την 9οιότητα ή την κατηγορία 
ή την 9ροέλευση των 9αραδιδόµενων τροφίµων α9ό τον 9ροµηθευτή και σε 
9ερί9τωση 9ου αυτός αµφισβητεί την ορθότητα της α9όψεώς της, τότε η ε9ιτρο9ή 
είναι υ9οχρεωµένη να 9άρει αντι9ροσω9ευτικό δείγµα και να το στείλει α9ευθείας 
στα αρµόδια εργαστήρια για εξέταση και γνωµάτευση. Η λήψη και η εξέταση των 
δειγµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τα όσα 
αναφέρονται στα ‘’9ερί δειγµατοληψίας’’ άρθρα της αρ. 1100/87 Υ9ουργικής 
Α9όφασης (κώδικας Τροφίµων και Ποτών) ΦΕΚ 788/87 (άρθρα 111-114) ή σε 
9ερί9τωση χηµικού ή µικροβιολογικού ελέγχου ή τοξικολογικού ελέγχου τα 
οριζόµενα στις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι 
9εριλαµβάνουν το χηµικό, το µικροβιολογικό, τον 9αρασιτολογικό, τον 
τοξικολογικό και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο. 
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγµάτων και η α9οστολή τους στα 
αρµόδια εργαστήρια διενεργούνται ό9οτε αυτό κριθεί σκό9ιµο ή σε κάθε 9ερί9τωση 
αµφιβολίας για την 9οιότητα ή την 9ροέλευση των τροφίµων µε ευθύνη της 
ε9ιτρο9ής 9αραλαβής. 
Και στις δύο 9ερι9τώσεις διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου οι ε9ιτρο9ές 
9αραλαβής στέλνουν α9ευθείας τα δείγµατα στα αρµόδια εργαστήρια ή καλούν τις 
αρµόδιες υ9ηρεσίες οι ο9οίες ελέγχουν µακροσκο9ικά το είδος και 9ροβαίνουν στη 
λήψη δείγµατος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 
1. Όταν διενεργείται δειγµατοληψία κατά την 9αραλαβή του είδους είναι 
α9αραίτητη η 9αρουσία του 9ροµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου εκ9ροσώ9ου αυτού, ο 
ο9οίος θα υ9ογράψει το σχετικό 9ρωτόκολλο δειγµατοληψίας.  
2. Σε 9ερί9τωση 9ου ο 9ροµηθευτής ή ο εκ9ρόσω9ός του δεν 9αρευρεθεί ή 
αρνείται να υ9ογράψει το σχετικό 9ρωτόκολλο δειγµατοληψίας η ε9ιτρο9ή 
σηµειώνει την α9ουσία ή την άρνηση και διενεργεί κανονικά την δειγµατοληψία. 
Σηµειώνεται ότι εάν ζητηθεί 9αραδίδεται και στον 9ροµηθευτεί όµοιο δείγµα, 
ε9ίσηµα σφραγισµένο, το ο9οίο θα καταχωρείται στο 9ρωτόκολλο δειγµατοληψίας. 
3. Η Ε9ιτρο9ή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα να λαµβάνει και να α9οστέλλει 
δείγµατα του είδους στις αρµόδιες υ9ηρεσίες για εξέταση και 9ραγµατογνωµοσύνη, 
ό9οτε το κρίνει σκό9ιµο µε έξοδα του 9ροµηθευτή. Την α9οστολή του δείγµατος 
δικαιούται να συνοδεύει και ο 9ροµηθευτής ή εκ9ρόσω9ός του, αν το ζητήσει 
εγγράφως µε σηµείωση στο 9ρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Τα έξοδα δειγµατοληψίας 
και 9ραγµατογνωµοσύνης θα βαρύνουν 9άντοτε και κάθε φορά τον 9ροµηθευτή. 
4.Μετά την ολοκλήρωση της κάθε τµηµατικής 9αράδοσης και όταν δια9ιστωθεί (µετά  
την Έκθεση Εξέτασης των δειγµάτων α9ό τους αρµόδιους φορείς) α9ό την ε9ιτρο9ή 
9αραλαβής ότι τα 9αραδιδόµενα είδη είναι σύµφωνα µε κάθε όρο της σύµβασης θα 
συντάσσεται οριστικό τµηµατικό 9ρωτόκολλο 9αραλαβής των ειδών  
Εάν κά9οιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν αντα9οκρίνεται στις 9ροδιαγραφές δεν 
θα 9αραλαµβάνεται α9ό την ε9ιτρο9ή και δεν  θα ε9ιστρέφεται στον 9ροµηθευτή 
για αντικατάσταση, σε 9ερί9τωση δε 9ου ο 9ροµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει 
το ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η αξία του θα εκ9ί9τει α9ό την εγγυητική 
ε9ιστολή.    
 
 
Άρθρο 5  
Εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο 9ροµηθευτής 9ροσκόµισε την υ9΄ αριθµ. 
………………………………………………………………………  εγγυητική ε9ιστολή 
του   ………………………, 9οσού   ……………………………………………Ευρώ. 
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ΑΡΘΡΟ 6   
Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκMτωτου – κυρώσεις  
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υ9οχρεωτικά έκ9τωτος  α9ό τη σύµβαση και α9ό κάθε 
δικαίωµα 9ου α9ορρέει α9ό αυτήν, µε α9όφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα α9ό 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 9αραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
9αράτασης 9ου του δοθεί, σύµφωνα µε όσα 9ροβλέ9ονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 . 
∆εν κηρύσσεται έκ9τωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή 9αραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα 9ου 
εκτελεί τη σύµβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονοµικό φορέα 9ου κηρύσσεται έκ9τωτος α9ό την σύµβαση, ε9ιβάλλεται , 
µε α9όφαση του α9οφαινόµενου οργάνου, ύστερα α9ό γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το ο9οίο υ9οχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 9ρος 9αροχή εξηγήσεων, ολική 
κατά9τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
Ε9ι9λέον µ9ορεί να ε9ιβληθεί ο 9ροβλε9όµενος α9ό το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
α9οκλεισµός του αναδόχου α9ό τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων 
συµβάσεων. 
2.Αν το υλικό φορτωθεί - 9αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της 9αράτασης 9ου χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το 
άρθρο 206 του Ν.4412/16, ε9ιβάλλεται 9ρόστιµο 5% ε9ί της συµβατικής αξίας της 
9οσότητας 9ου 9αραδόθηκε εκ9ρόθεσµα. 
Το 9αρα9άνω 9ρόστιµο υ9ολογίζεται ε9ί της συµβατικής αξίας των εκ9ρόθεσµα 
9αραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.  
Σε 9ερί9τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το 9ρόστιµο και οι τόκοι ε9ιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΤρόMος Mληρωµής – Κρατήσεις  
Η  δα9άνη  θα βαρύνει τον 9ροϋ9ολογισµό του  ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   
έτους  2017  στον ο9οίο  έχουν δεσµευτεί    ανάλογες  9ιστώσεις  .  
Η 9ληρωµή του αναδόχου θα 9ραγµατο9οιηθεί µε την καταβολή του 100% της 
συµβατικής αξίας µετά την οριστική 9αραλαβή των ειδών ,  συνολικής  ή   
τµηµατικής . 
Η 9ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την 9ροσκόµιση των νοµίµων 
9αραστατικών και δικαιολογητικών 9ου 9ροβλέ9ονται α9ό τις διατάξεις του άρθρου 
200 9αρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 9ου τυχόν ήθελε 
ζητηθεί α9ό τις αρµόδιες υ9ηρεσίες  του ∆ήµου 9ου διενεργούν τον έλεγχο και την 
9ληρωµή.  
Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι υ9έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε9ιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ9εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
9αράδοση του υλικού στον τό9ο και µε τον τρό9ο 9ου 9ροβλέ9εται στα έγγραφα της 
σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α)Κράτηση 0,06%  η ο9οία υ9ολογίζεται ε9ί της αξίας κάθε 9ληρωµής 9ρο φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ9ληρωµατικής σύµβασης Υ9έρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ε9ιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 ό9ως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υ9έρ του ∆ηµοσίου, η ο9οία υ9ολογίζεται ε9ί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ9ληρωµατικής σύµβασης. Το 9οσό αυτό 
9αρακρατείται σε κάθε 9ληρωµή α9ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
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λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 
σύµφωνα µε την 9αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ)  Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4% ε9ί του καθαρού 9οσού. 
δ)  Κάθε  άλλη κράτηση  , 9ροβλε9όµενη α9ό την κείµενη νοµοθεσία  
Ο ΦΠΑ  βαρύνει τοΝΠ∆∆   
 
ΑΡΘΡΟ 8 
 ΕMίλυση  διαφορών 
 Για την ε9ίλυση των τυχόν διαφορών 9ου θα 9ροκύψουν µετά την υ9ογραφή της 
9αρούσας σύµβασης, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις  του 4412/2016 και  η ισχύουσα  
νοµοθεσία  
Άρθρο 9 
ΛοιMές  ∆ιατάξεις   
Τα  αναφερόµενα   στην  αρίθµ. 9ρωτ.:  Πρόσκληση, στην  αρίθµ. 9ρωτ.: 7098/2017     
∆ιακήρυξη  και στην αρίθµ. 158/2016 Μελέτη α9οτελούν  όρους  της 9αρούσας  
σύµβασης .  
Κατά τα  λοι9ά  ισχύουν   οι    διατάξεις του   4412/2016 . 

 
Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και 

υ9ογράφεται ως εξής : 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
  ΓΙΑ  ΤΟ     ΝΠ∆∆                                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
76749/7-11-2017
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Not specified
Τίτλος:
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ( ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1500 ΚΙΛΩΝ ΦΡΕΣΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ( ΛΑΥΡΑΚΙΑ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ( ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ) ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ .
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
76749/7-11-2017

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
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❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

-17-

ΑΔΑ: ΩΦΘΙΩ65-ΝΦΟ



Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
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Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
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Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
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Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο
οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή

-23-
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Ο∆ΗΓΙΕΣ 
Ενιαίο Ευρω�αϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (ΕΕΕΣ) 
A. Εισαγωγή 
1. Ποιο είναι το θεσµικό �λαίσιο �ου διέ�ει το ΕΕΕΣ; 
Ο «Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 
2016 για την καθιέρωση του τυ)ο)οιηµένου εντύ)ου για το Ευρω)αϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προµήθειας», ο ο�οίος �ροσδιορίζει αναλυτικά το τυ�ο�οιηµένο έντυ�ο 
�ου θα χρησιµο�οιείται για τους σκο�ούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ. 
Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 µε τον ο)οίο ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις και συγκεκριµένα στο άρθρο 79 
(άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθµίζεται το γενικό )λαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις 
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ); 
Πρόκειται για µια υ)εύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονοµικής 
κατάστασης και των ικανοτήτων των ε)ιχειρήσεων, η ο)οία χρησιµο)οιείται ως 
)ροκαταρκτικό α)οδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
)ου υ)ερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υ)εύθυνη δήλωση ε)ιτρέ)ει στις 
συµµετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονοµικούς φορείς να α)οδείξουν ότι: δεν 
βρίσκονται σε µία α)ό τις καταστάσεις για τις ο)οίες )ρέ)ει ή είναι δυνατόν να 
α)οκλειστούν α)ό τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης· 
)ληρούν τα συναφή κριτήρια α)οκλεισµού και ε)ιλογής. 
Μόνον ο )ροσωρινός ανάδοχος θα )ρέ)ει να υ)οβάλει τα )ιστο)οιητικά )ου 
ζητούνται α)ό την αναθέτουσα αρχή ως α)οδεικτικά στοιχεία. Α)ό τους υ)όλοι)ους 
συµµετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισµένα ή όλα τα έγγραφα σε )ερι)τώσεις 
αµφιβολιών. Σε )ερί)τωση )ου ο )ροσωρινός ανάδοχος )αρέχει τους συνδέσµους 
για 
τα )ρωτότυ)α α)οδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα αρχή 
µ)ορεί να έχει άµεση )ρόσβαση α)ό εκεί. Ειδικότερα, µε βάση την )αρ. 6 του 
άρθρου 79 
του Ν.4412/2016, οι οικονοµικοί φορείς δεν υ)οχρεούνται να υ)οβάλουν 
δικαιολογητικά ή 
άλλα α)οδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαµβάνει τα )ιστο)οιητικά ή τις συναφείς )ληροφορίες α)ευθείας µέσω )ρόσβασης 
σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε ο)οιοδή)οτε κράτος-µέλος της Ένωσης. 
Το ΕΕΕΣ δεν )εριλαµβάνει τεχνικές )ροδιαγραφές. Καλύ)τει µόνο τους όρους 
συµµετοχής ()ροε)ιλογή) α)ό )λευράς κριτηρίων α)οκλεισµού και ε)ιλογής. 
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υ)εύθυνης δήλωσης, )ου )αρέχεται 
στο διαδίκτυο α)ό την Ευρω)αϊκή Ε)ιτρο)ή στο URL: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 
3. Ποιες λειτουργίες )αρέχει η υ)ηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρω)αϊκής Ε)ιτρο)ής; 
2Η υ)ηρεσία eΕΕΕΣ ε)ιτρέ)ει: 
στις αναθέτουσες αρχές, να συµ)ληρώνουν και να χρησιµο)οιούν ένα υ)όδειγµα 
ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα κριτήρια α)οκλεισµού και ε)ιλογής· 
στην συµµετέχουσα ε)ιχείρηση να συµ)ληρώνει, να ε)αναχρησιµο)οιεί, να 
τηλεφορτώνει και να εκτυ)ώνει το ΕΕΕΣ για µια συγκεκριµένη διαδικασία. 
Η Ευρω)αϊκή Ε)ιτρο)ή, )ρος διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων 
φορέων καθώς και των οικονοµικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο µε Συχνές 
Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο 
Ευρω)αϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέµατα βασικών αρχών 
του 
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ΕΕΕΣ, χρήσης της υ)ηρεσίας eΕΕΕΣ )ου )ροσφέρει η ΕΕ καθώς και θέµατα τεχνικά 
και εφαρµογής του eEEEΣ. 
Β. Συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της υ�ηρεσίας eΕΕΕΣ. 
1.- Ποιά είναι η διαδικασία δηµιουργίας και υ)οβολής του ΕΕΕΣ α)ό τις 
αναθέτουσες 
αρχές για χρήση σε διαγωνισµούς )ου διενεργούν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ; 
Ειδικότερα για τους διαγωνισµούς µε αξία άνω των ορίων για την εφαρµογή των  
διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι ο�οίοι και διεξάγονται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, )ροτείνεται οι 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρµόζουν την ακόλουθη διαδικασία 
δηµιουργίας και υ)οβολής : 
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν µε χρήση της υ�ηρεσίας 
eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής )λατφόρµας )ου διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το �ρότυ�ο 
eΕΕΕΣ )ου ε)ιθυµούν για τον εκάστοτε διαγωνισµό τους, και  �αράγουν το σχετικό 
)ρότυ)ο eΕΕΕΣ σε µορφή αρχείων τύ)ου XML και PDF, τα ο)οία και α)οθηκεύουν, 
αρχικά, το)ικά στον ηλεκτρονικό υ)ολογιστή τους. Σηµειώνονται τα εξής: 
Το αρχείο XML )αράγεται άµεσα α)ό την υ)ηρεσία eΕΕΕΣ ε)ιλέγοντας το 
κουµ)ί «Εξαγωγή». 
Το αρχείο PDF )αράγεται έµµεσα α)ό την υ)ηρεσία eEEEΣ ε)ιλέγοντας το 
κουµ)ί «Εκτύ)ωση». Η εκτύ)ωση θα )ρέ)ει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό 
εκτυ)ωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον 
ηλεκτρονικό υ)ολογιστή του χρήστη, το ο)οίο α)οθηκεύει το )εριεχόµενο της 
εκτύ)ωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυ)ωτή. 
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µ)ορεί να )ραγµατο)οιηθεί εγγενώς α)ό 
φυλλοµετρητή διαδικτύου, ό)ως ).χ. Google Chrome, ή α)ό εξειδικευµένο 
λογισµικό, ό)ως ).χ. CutePDF. 
ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του 
διαγωνισµού της δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ τα )αραχθέντα αρχεία ως εξής:3 
το )εριεχόµενο του αρχείου PDF είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης 
και κοινο)οιείται έτσι µέσω αυτής στους οικονοµικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, 
ψηφιακά υ�ογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως ανα�όσ�αστο µέρος της 
διακήρυξης και 
το αρχείο XML αναρτάται ε)ικουρικά για την διευκόλυνση των οικονοµικών 
φορέων )ροκειµένου να συντάξουν µέσω της υ)ηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική 
α)άντηση τους. 
2.- Πώς υ)οβάλλεται το ΕΕΕΣ α)ό τους οικονοµικούς φορείς στο )λαίσιο 
διαγωνισµών )ου διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ; 
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υ�οβάλουν µε την �ροσφορά τους 
συµ�ληρωµένο το �ρότυ�ο ΕΕΕΣ ό�ως αυτό έχει οριστεί α�ό τις αναθέτουσες 
αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο 
ξεχωριστό αρχείο PDF )ου α)οτελεί ανα)όσ)αστο µέρος της) σε µορφή pdf (Α�οφ. 
Π1/2390/13) ψηφιακά υ�ογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του 
ν.4412/16 και την διακήρυξη. 
2.1 Για την σύνταξη ή/και συµ�λήρωση του α�αιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί 
φορείς �ροτείνεται να χρησιµο�οιήσουν το αναρτηµένο α�ό τις αναθέτουσες 
αρχές ε�ικουρικό αρχείο XML, �ροκειµένου να εκµεταλλευτούν την υ�ηρεσία 
eΕΕΕΣ της ΕΕ και να �αράξουν την α�άντηση τους σε µορφή αρχείου PDF, το 
ο)οίο και α)οθηκεύουν, αρχικά, το)ικά στον ηλεκτρονικό υ)ολογιστή τους. 
Σηµειώνεται το εξής: 
Το αρχείο PDF )αράγεται έµµεσα α)ό την υ)ηρεσία eEEEΣ ε)ιλέγοντας το 
κουµ)ί «Εκτύ)ωση». Η εκτύ)ωση θα )ρέ)ει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό 
εκτυ)ωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον 
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ηλεκτρονικό υ)ολογιστή του χρήστη, το ο)οίο α)οθηκεύει το )εριεχόµενο της 
εκτύ)ωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυ)ωτή. 
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µ)ορεί να )ραγµατο)οιηθεί εγγενώς α)ό 
φυλλοµετρητή διαδικτύου, ό)ως ).χ. Google Chrome, ή α)ό εξειδικευµένο 
λογισµικό, ό)ως ).χ. CutePDF. 
2.2 Σε κάθε )ερί)τωση και ανεξαρτήτως της ύ)αρξης ε)ικουρικού αρχείου xml στον 
χώρο του δ/σµου, οι οικονοµικοί φορείς µ)ορούν να )ροσφεύγουν α)’ ευθείας στην 
ηλεκτρονική υ)ηρεσία της Ευρω)αϊκής Ε)ιτρο)ής 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το EΕΕΣ, να 
συµ)ληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα )ου αφορούν τον εκάστοτε 
διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµ)ληρώνουν τις σχετικές 
α)αντήσεις και να το εκτυ)ώνουν σε µορφή pdf )ροκειµένου να το υ)ογράψουν 
ψηφιακά και να το υ)οβάλλουν στο σχετικό δ/σµό.  
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