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           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αγρίνιο,30/1/2019                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                            Αρίθµ. Πρωτ.: 4588                          
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ            
Πληροφορίες :∆. Σταύρου  
Τηλ.: 2641360274 
Fax:2641360277 
E-mail:dagrpromithion@agrinio.gr                                                                                 
 

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. 312/2018 α9όφαση    
∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει 9ροσφύγει στη διαδικασία της δια9ραγµάτευσης  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της  9αρ. 29ερ. α  του άρθρου 32  του Ν. 4412/2016, για την 
9ροµήθεια ειδών σίτισης  (φρέσκα ψάρια) για την κάλυψη των αναγκών  του ΝΠ∆∆ 
ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για δύο έτη ,  9ροϋ9ολογισµού  24.850,00Ευρώ 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  24.850,00Ευρώ  9λέον  
του αναλογούντος  ΦΠΑ  ως εξής:  
ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΝΠ∆∆  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α) της αρίθµ. 51/2018 Μελέτης  

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ  ΨΑΡΙΑ ( CPV03311000-2) 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΨΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟ 
(ΛΑΥΡΑΚΙ) ΚΙΛΟ 3.500 7,10 24.850,00 

  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:  24.850,00 

 ΦΠΑ13% : 3.230,50 

 ΣΥΝΟΛΟ: 28.080,50 
 
Αναλυτικά  οι τεχνικές 9ροδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην  αρίθµ. 51/2018 
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  2019 και 2020 α9ό ίδια  έσοδα  και  χρηµατοδότηση   του Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα 
2014-2020 ) .   
 
2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ- ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.  Αναθέτουσα  αρχή  
Ε9ωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
Ταχυδροµική διεύθυνση ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ  10 
Πόλη ΑΓΡΙΝΙΟ 
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Ταχυδροµικός Κωδικός 30131 
Χώρα ΕΛΛΑ∆Α  
Κωδικός ΝUTS EL-631 
Τηλέφωνο 2641360274 
Φαξ 2641360277 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  dagrpromithion@agrinio.gr 
Αρµόδιος για 9ληροφορίες ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

(∆/νση Οικονοµικών 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 9οσοστό έκ9τωσης  ε9ί τοις εκατό (%), στην τιµή 9ου 9ροκύ9τει α9ό 
το εκδιδόµενο δελτίο 9ιστο9οίησης τιµών του Τµήµατος Εµ9ορίου της 

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

ΕΙ∆ΟΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ :  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   ( 9αρ.2 9ερ.α του άρθρου 32  του Ν. 
4412/2016 )   µε τους όρους της  αριθµ. 9ρωτ. 
26361/18-5-2018 ∆ιακήρυξης 

CPV:   03311000-2 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.850,00Ευρώ 9λέον του ισχύοντος ΦΠΑ  13%   ήτοι 
28.080,50Ευρώ . 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ίδια  έσοδα   και ε9ιχορήγηση «∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
20143-2020» Του ΝΠ∆∆  ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

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

ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    4588   /30-1-2019 
ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ 
ΚΗΜ∆ΗΣ:  

 30/1/2019 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

 31/1/2019  , 15:00:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

11/2/2019,  17:00:00 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

∆ιαδικτυακή 9ύλη www.promitheus.gov.gr 
Συστηµικός  αριθµός  διαγωνισµού : 70184 

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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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 δύο (2)  ετών  α9ό 
την  υ9ογραφή της  .  
 
5.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
1.Ο χρόνος 9αράδοσης ορίζεται σε 9έντε (5) ηµέρες α9ό την 9αραγγελία  σε 
α9οθηκευτικό χώρο του Νοµικού Προσώ9ου. Τα 9ρος 9ροµήθεια είδη θα 
9αραδίδονται  τµηµατικά ή στο σύνολό τους  ανάλογα µε τις  ανάγκες   του  
Νοµικού  Προσώ9ου. Για  την τµηµατική 9αραλαβή  , η συχνότητα  και οι 9οσότητες   
θα καθοριστούν ανάλογα µε τις ανάγκες  των Υ9ηρεσιών. Ο ανάδοχος  αναλαµβάνει 
την 9λήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς ο9οιοδή9οτε 9ρακτικό 
9ρόβληµα για το ∆ήµο και την αρµόδια ε9ιτρο9ή 9αραλαβής 9αράδοση των 9ρος 
9ροµήθεια ειδών . 
2.Η 9αραλαβή των 9ρος 9ροµήθεια ειδών ενεργείται α9ό την αρµόδια ε9ιτρο9ή 
9αρουσία του αναδόχου.  
 
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 ηµεροµηνία έναρξης  και  η καταληκτική ηµεροµηνία 9αραλαβής των 9ροσφορών 
είναι  οι ακόλουθες : 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή 9ύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
Αριθµ.Συστήµατος: 70184 

 11/2/2019 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 (άρθρο 1.5), στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Α9όφαση Υ9. Οικονοµίας & Ανά9τυξης 
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') «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 εγκεκριµένη 9ροηγµένη ηλεκτρονική υ9ογραφή ή 
9ροηγµένη ηλεκτρονική υ9ογραφή 9ου υ9οστηρίζεται α9ό εγκεκριµένο 
9ιστο9οιητικό το ο9οίο χορηγήθηκε α9ό έναν εγκεκριµένο 9άροχο υ9ηρεσιών 
9ιστο9οίησης, ο ο9οίος 9εριλαµβάνεται στον κατάλογο εµ9ίστευσης 9ου 
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9ροβλέ9εται στην α9όφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε�τοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή 
9ύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α. 
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. 
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. 
4. 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. 
(β) έναν (υ9ο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον ο9οίο  
9εριλαµβάνεται η οικονοµική 9ροσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά 
9ερί9τωση α9αιτούµενα δικαιολογητικά.  
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. 
5. 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 ηλεκτρονικά 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 οικονοµικός φορέας 
ε9ισυνά9τει ψηφιακά υ9ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε 
τους όρους της  9αρούσας 9ρόσκλησης  (Παράρτηµα  2: υ9οδείγµατα τεχνικής - 
οικονοµικής 9ροσφοράς). 
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 εγκεκριµένη 9ροηγµένη 
ηλεκτρονική υ9ογραφή ή 9ροηγµένη ηλεκτρονική υ9ογραφή µε χρήση 
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εγκεκριµένων 9ιστο9οιητικών, 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 ηλεκτρονική 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. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆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 
(διαγωνισµό) 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  :  
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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), 
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). 
Εάν στις ως άνω 9ερι9τώσεις (α) έως (στ) η 9ερίοδος α9οκλεισµού δεν έχει καθοριστεί 
µε αµετάκλητη α9όφαση, αυτή ανέρχεται σε 9έντε (5) έτη α9ό την ηµεροµηνία της 
καταδίκης µε αµετάκλητη α9όφαση.  
1.2. Ο οικονοµικός φορέας α9οκλείεται, ε9ίσης, όταν το 9ρόσω9ο εις βάρος του 
ο9οίου εκδόθηκε 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  στους διαχειριστές. 
Στις 9ερι9τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υ9οχρέωση του 9ροηγούµενου 
εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Στις 9ερι9τώσεις Συνεταιρισµών, η υ9οχρέωση του 9ροηγούµενου εδαφίου αφορά 
στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υ9όλοι9ες 9ερι9τώσεις νοµικών 9ροσώ9ων, η υ9οχρέωση των 
9ροηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκ9ροσώ9ους τους. 
1.3. Στις ακόλουθες 9ερι9τώσεις : 
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α) όταν ο 9ροσφέρων 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   
β) 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.  
ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µ9ορεί να α9οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι 
έχουν ε9ιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 
ετών 9ριν α9ό την ηµεροµηνία λήξης της 9ροθεσµίας υ9οβολής 9ροσφοράς: αα) 
τρεις (3) 9ράξεις ε9ιβολής 9ροστίµου α9ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώµατος Ε9ιθεώρησης Εργασίας για 9αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας 9ου 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ9ουργική α9όφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), 
ό9ως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «9ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο9οίες 
9ροκύ9τουν αθροιστικά α9ό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 9ράξεις 
ε9ιβολής 9ροστίµου α9ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε9ιθεώρησης 
Εργασίας για 9αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας 9ου αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι ο9οίες 9ροκύ9τουν αθροιστικά α9ό δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 
υ9ό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 9ρέ9ει να έχουν α9οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ 

Κατ' εξαίρεση,  ο 9ροσφέρων δεν α9οκλείεται, όταν ο α9οκλεισµός, σύµφωνα µε την 
9αράγραφο 2.2.3.2 της διακήρυξης ,  θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο 
µικρά 9οσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές 9οσό 
9ου οφείλεται λόγω αθέτησης των υ9οχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον ο9οίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της 9αρ. 2 του άρθρου 
73 ν. 4412/2016, 9ριν α9ό την εκ9νοή της 9ροθεσµίας της 9ροθεσµίας υ9οβολής 
9ροσφοράς.  
1.4. 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. Η αναθέτουσα αρχή µ9ορεί να µην α9οκλείει έναν οικονοµικό 
φορέα ο ο9οίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων 9ου αναφέρονται στην 
9ερί9τωση αυτή, υ9ό την 9ροϋ9όθεση ότι α9οδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
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θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υ9όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
µέτρα για τη συνέχιση της ε9ιχειρηµατικής του λειτουργίας,  
(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,  
(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, 
9ροηγούµενης 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  α9ό την 9αρούσα,  
(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.  
Εάν στις ως άνω 9ερι9τώσεις (α) έως (η)  η 9ερίοδος α9οκλεισµού δεν έχει καθοριστεί 
µε αµετάκλητη α9όφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη α9ό την ηµεροµηνία του 
σχετικού γεγονότος.  
1.5. Η αναθέτουσα αρχή µ9ορεί να µην α9οκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο ο9οίος 
βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων 9ου αναφέρονται στην 9ερί9τωση β΄ της 9αρ. 
4, υ9ό την 9ροϋ9όθεση ότι α9οδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υ9όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για 
τη συνέχιση της ε9ιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
1.6. Α9οκλείεται, ε9ίσης, 9ροσφέρων οικονοµικός φορέας α9ό τη συµµετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της 9αρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι 9ροϋ9οθέσεις 
εφαρµογής της 9αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, ό9ως ισχύει (αµιγώς εθνικός 
λόγος α9οκλεισµού). 
1.7. 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. 
1.8. 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. 
 





 9 

10. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Προς 9ροκαταρκτική α9όδειξη ότι οι 9ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς δεν 
βρίσκονται σε µία α9ό τις καταστάσεις α9οκλεισµού και 9ληρούν  τα  σχετικά 
κριτήρια  καταλληλότητας  σύµφωνα µε την υ9’ αριθµόν 26361/18-5-2018  
διακήρυξη , 9ροσκοµίζουν κατά την υ9οβολή της 9ροσφοράς τους  τα 9αρακάτω:  
1.Εγγύηση συµµετοχής , Mου ανέρχεται στο Mοσό των  249,00Ευρώ.  
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.   
Η εγγύηση συµµετοχής κατα9ί9τει, αν ο 9ροσφέρων α9οσύρει την 9ροσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 9αρέχει ψευδή στοιχεία ή 9ληροφορίες, δεν 
9ροσκοµίσει εγκαίρως τα 9ροβλε9όµενα α9ό την 9αρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
9ροσέλθει εγκαίρως για υ9ογραφή της σύµβασης. 
 Η εγγύηση συµµετοχής κατα9ί9τει, αν ο 9ροσφέρων α9οσύρει την 9ροσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 9αρέχει ψευδή στοιχεία ή 9ληροφορίες, δεν 
9ροσκοµίσει εγκαίρως τα 9ροβλε9όµενα α9ό την 9αρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
9ροσέλθει εγκαίρως για υ9ογραφή της σύµβασης. 
2. Το 9ροβλε9όµενο α9ό το άρθρο 79 9αρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 ΕυρωMαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το ε9ισυνα9τόµενο στην 9αρούσα 
Παράρτηµα 3,  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 Παραρτήµατος . 
Σε όλες τις 9ερι9τώσεις, ό9ου 9ερισσότερα α9ό ένα φυσικά 9ρόσω9α είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή ε9ο9τικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκ9ροσώ9ησης, λήψης α9οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υ9οβάλλεται ένα 
Ευρω9αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το ο9οίο είναι δυνατό να φέρει µόνο 
την υ9ογραφή του κατά 9ερί9τωση εκ9ροσώ9ου του οικονοµικού φορέα ως  
9ροκαταρκτική α9όδειξη των λόγων α9οκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της  
διακήρυξης  για το σύνολο των φυσικών 9ροσώ9ων 9ου είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή ε9ο9τικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκ9ροσώ9ησης, λήψης 
α9οφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Στην 9ερί9τωση υ9οβολής 9ροσφοράς α9ό ένωση οικονοµικών φορέων, το 
Ευρω9αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υ9οβάλλεται χωριστά α9ό κάθε 
µέλος της ένωσης. 
 
11. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
1.Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην 9αρούσα 
κριτήριο ανάθεσης  και  εκφράζεται ως  9οσοστό έκ9τωσης  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 .  
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Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα οικονοµικής 9ροσφοράς του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν 
µ9ορεί να α9οτυ9ωθεί το  9οσοστό έκ9τωσης, για λόγους σύγκρισης των 9ροσφορών 
α9ό το σύστηµα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρµα, οι συµµετέχοντες θα 
συµ9ληρώσουν ως τιµή 9ροσφοράς την τιµή, µε δύο  (2) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) 
9ου 9ροκύ9τει µετά την αφαίρεση του 9οσοστού της έκ9τωσης 9ου 9ροσφέρουν α9ό 
την τιµή  της  µελέτης   για τα αντίστοιχα 9ρος  9ροµήθεια είδη . 
 Καθώς  το 9ροσφερόµενο 9οσοστό έκ9τωσης, έχει α9οτυ9ωθεί έµµεσα στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 9ροσφέρων θα ε9ισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονοµική 9ροσφορά του, σε µορφή pdf, ηλεκτρονικά υ9ογεγραµµένο 
και συµ9ληρωµένο µε το  αναγραφόµενο 9οσοστό έκ9τωσης το υ9όδειγµα της 
οικονοµικής 9ροσφοράς του Παραρτήµατος 2.2, 9ου ε9ισυνά9τεται στην 9αρούσα 
διακήρυξη. 
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 9αράδοση του υλικού στον τό9ο και µε τον τρό9ο 9ου 9ροβλέ9εται στα 
έγγραφα της σύµβασης.. 
Οι υ9έρ τρίτων κρατήσεις υ9όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου και στην ε9’ αυτού εισφορά υ9έρ ΟΓΑ . 
Ε9ισηµαίνεται ότι το εκάστοτε 9οσοστό Φ.Π.Α. ε9ί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα 
υ9ολογίζεται αυτόµατα α9ό το σύστηµα.  
3.Οι 9ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
ανα9ροσαρµόζονται . 
4.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 9ου 
καθορίζεται και τεκµηριώνεται α9ό την αναθέτουσα αρχή στο  Παράρτηµα 1 της 
9αρούσας .  
5. 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. 
6.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 υ9οβαλλόµενες 9ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα έξι (6) µηνών α9ό την ε9όµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά η ο9οία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α9ό τον ανωτέρω 9ροβλε9όµενο 
α9ορρί9τεται. 
Η ισχύς της 9ροσφοράς µ9ορεί να 9αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
α9ό την αναθέτουσα αρχή, 9ριν α9ό τη λήξη της, µε αντίστοιχη 9αράταση της 
εγγυητικής ε9ιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 9αρ. 1 α 
του ν. 4412/2016 και την 9αράγραφο 2.2.2. της 9αρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε την 9ροβλε9όµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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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. Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν 
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
 
14. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
∆εν ε9ιτρέ9ονται εναλλακτικές 9ροσφορές .  
 
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   15/2/2019 και  ώρα  10:009.µ.  

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

3. Ηλεκτρονική Α9οσφράγιση του (υ9ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 9ροσωρινού 
αναδόχου», κατά την ηµεροµηνία και ώρα 9ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την α9οσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
9ροβλε9όµενα στο άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης , κάθε 9ροσφέρων  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 στην αρ. 2.2.9.2  της 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 
ηλεκτρονική υ9ογραφή.  
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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. 
Α9ορρί9τεται η 9ροσφορά του 9ροσωρινού αναδόχου, 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 2.2.3 
(λόγοι α9οκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 9οιοτικής ε9ιλογής) της 
διακήρυξης ,  
 
17. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ       
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και 9ροϋ9οθέσεις 
συµµετοχής τους, ό9ως ορίζονται στις 9αραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 της αριθµ. 9ρωτ. 
26361/18-5-2018 διακήρυξης , κρίνονται κατά την υ9οβολή της 9ροσφοράς, κατά την 
υ9οβολή των δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και κατά τη σύναψη της σύµβασης 
στις 9ερι9τώσεις του άρθρου 105 9αρ. 3 9ερ. γ του ν. 4412/2016. 
Στην 9ερί9τωση 9ου 9ροσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων  φορέων, σύµφωνα µε την 9αράγραφό 2.2.8. της  διακήρυξης, οι 
φορείς στην ικανότητα των ο9οίων στηρίζεται υ9οχρεούνται στην υ9οβολή των 
δικαιολογητικών 9ου α9οδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι α9οκλεισµού της 
9αραγράφου 2.2.3 της  διακήρυξης ς και ότι 9ληρούν τα σχετικά κριτήρια ε9ιλογής 
κατά 9ερί9τωση (9αράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
Ο οικονοµικός φορέας υ9οχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του ο9οίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν 9ληροί το σχετικό κριτήριο ε9ιλογής 
ή για τον ο9οίο συντρέχουν λόγοι α9οκλεισµού των 9αραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 
2.2.3.4. της  διακήρυξης.  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ9οχρεούνται να υ9οβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
α9οδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο 9ου η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα 
να λαµβάνει τα 9ιστο9οιητικά ή τις συναφείς 9ληροφορίες α9ευθείας µέσω 
9ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε ο9οιοδή9οτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η 
ο9οία διατίθεται δωρεάν, ό9ως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο 
ε9ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα α9οθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα 9ροε9ιλογής. 
Η δήλωση για την 9ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµ9εριέχεται στο 
Ευρω9αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ).  
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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. 
Αναλυτικά  τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην  Mαρ, 2.2.9.2 της υM΄αριθµόν 
26361/18-5-2018 διακήρυξης,  
 
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.26361/18-5-2018 ∆ιακήρυξη 
(Α∆ΑΜ:18PROC003123430).   
 

Ο    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ  
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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 
α9ό τη λήξη των 9ροηγούµενων συµβάσεων και για δύο έτη, συνολικού  ενδεικτικού 
9ροϋ9ολογισµού 1.418.767,27 Ευρώ.   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 δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού 
369.630,00 Ευρώ 9λέον του αναλογούντος  ΦΠΑ 13% και 24%. Η δα9άνη, µε βάση το 
σχετικό αίτηµά τους, θα βαρύνει τον 9ροϋ9ολογισµό του ΝΠ∆∆ ετών 2018-2020 και 
τους Κ.Α. 15-6481.001 και 60-6481.001 ή αντίστοιχους και θα χρηµατοδοτηθεί α9ό 
ίδια έσοδα του ΝΠ∆∆ και χρηµατοδότηση Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα 2014-2020»   
2. Είδη σίτισης (Παντο9ωλείου – Κρεο9ωλείου – Ο9ωρο9ωλείου – Αρτο9οιείου -
Γαλακτοκοµικών ειδών) για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών  ∆ήµου Αγρινίου για 
διάστηµα δύο ετών ή για όσο διάστηµα 9αραταθεί η λειτουργία του Ξενώνα, 
9ροϋ9ολογισµού  8.251,00 Ευρώ  9λέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13% & 24% και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 60-6654.002  του 9ροϋ9ολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2019 και 2020 α9ό χρηµατοδότηση Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα 2014-2020».    
3. Είδη σίτισης (είδη 9αντο9ωλείου και νω9ό κρέας) 9ου θα διανέµονται σε ά9ορους 
δηµότες - δικαιούχους του Κοινωνικού Παντο9ωλείου, 9εριοδικά (γιορτές 
Χριστουγέννων, γιορτές Πάσχα, κ.α.) για διάστηµα δύο ετών, συνολικού 
9ροϋ9ολογισµού 554.109,00 Ευρώ 9λέον ΦΠΑ 13%  ή 24% . Η δα9άνη θα βαρύνει 
τον 9ροϋ9ολογισµό έτους 2019 και 2020 και τον Κ.Α. Εξόδων 15-6481.001 ή 
αντίστοιχο α9ό ίδια έσοδα του ∆ήµου.  
4. Είδη σίτισης ( Παντο9ωλείο) για τις ανάγκες του ΝΠΙ∆ Κοινωφελής Ε9ιχείρησης 
∆ήµου Αγρινίου  για διάστηµα δύο ετών, συνολικού  9ροϋ9ολογισµού 44.107,00 
Ευρώ 9λέον ΦΠΑ 13%  ή 24%. Η δα9άνη θα βαρύνει τον  9ροϋ9ολογισµό  έτους 
2019 και 2020  του ΝΠΙ∆ α9ό ίδια  έσοδα.  
5. Τρόφιµα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (ΑΠΟΚΡΙΕΣ, ΚΟΥΛΟΥΜΑ & 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ) για διάστηµα δύο ετών,  9ροϋ9ολογισµού 20.145,00 Ευρώ 9λέον 

Αρ. Μελέτης:  51/16-4-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6  
Τ.Κ. 30131  Αγρίνιο  
Τηλέφωνο:2641360274 
Fax:2641360277   

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  1.418.767,27Ευρώ  
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ΦΠΑ 13% ή 24%. Η δα9άνη  θα βαρύνει τον 9ροϋ9ολογισµό  έτους 2018, 2019 & 
2020 και τους αντίστοιχους Κ.Α. Εξόδων 9ου θα βαρύνουν οι εν λόγω  εκδηλώσεις.  
6. Είδη σίτισης (Παντο9ωλείου – Κρεο9ωλείου – Ο9ωρο9ωλείου – Αρτο9οιείου -
Γαλακτοκοµικών ειδών) για τη δοµή 9αροχής συσσιτίου της ∆/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας για διάστηµα δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού 38.658,00Ευρώ 9λέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 13% και 24%. Η δα9άνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.004  του 
9ροϋ9ολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, 2019 και 2020 και θα καλυφθεί 
α9ό ίδια  έσοδα  του ∆ήµου.    
7. Πρόσθετες 9αροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του 
∆ήµου για διάστηµα δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού 153.000,00 Ευρώ  9λέον του 
αναλογούντος  ΦΠΑ 13%  9ου θα  χρηµατοδοτηθεί α9ό ίδια 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 ή 
αντίστοιχους  του 9ροϋ9ολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, 2019 και 
2020.  
8. Πρόσθετες 9αροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του 
Νοµικού Προσώ9ου Σχολική Ε9ιτρο9ή Πρωτοβάθµιας Εκ9αίδευσης για διάστηµα 
δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού 25.500,00 Ευρώ 9λέον Φ.Π.Α. 13%, θα βαρύνει  τα έτη 
2018-2020  και θα χρηµατοδοτηθεί α9ό ε9ιχορήγηση 9ου θα λάβει το Νοµικό 
Πρόσω9ο α9ό τους Κ.ΑΠ. του ΥΠΕΣ . 
9. Πρόσθετες 9αροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του 
Νοµικού Προσώ9ου Σχολική Ε9ιτρο9ή ∆ευτεροβάθµιας Εκ9αίδευσης για διάστηµα 
δύο ετών, 9ροϋ9ολογισµού 22.950,00 Ευρώ 9λέον Φ.Π.Α. 13%  και θα βαρύνει  τα  
έτη 2018, 2019 και 2020 και θα  χρηµατοδοτηθεί α9ό ε9ιχορήγηση 9ου  θα λάβει το 
Νοµικό Πρόσω9ο α9ό τους Κ.ΑΠ. του ΥΠΕΣ.  
Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσω9α δεν υ9οχρεούνται στην εξάντληση είτε των 
9οσοτήτων είτε της 9ίστωσης  της σύµβασης αλλά  έχει το δικαίωµα να α9ορροφά 
κατά τη διάρκειά της τις αναγκαίες 9οσότητες εκ των ειδών σύµφωνα µε τις κάθε 
φορά διαµορφούµενες ανάγκες του, χωρίς όµως να υ9ερβαίνει το συνολικό 9οσό της 
σύµβασης.  

Η εκτέλεση 9ροµήθειας θα 9ραγµατο9οιηθεί µετά α9ό ηλεκτρονικό ανοικτό 
άνω των ορίων διαγωνισµό µε σφραγισµένες 9ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την 9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµικής ά9οψης 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 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  συντάχθηκε µε βάση τις τιµές 9ου 
αναφέρονται στο ∆ΑΝ 103727/1627/2-4-2018 Εβδοµαδιαίο ∆ελτίο τιµών της ∆/νσης 
Ανά9τυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας για τα  είδη  9ου εµ9ί9τουν διατάξεις του Ν. 3438/2006  
και α9ό έρευνα αγοράς για τα λοι9ά είδη.  

   Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 . 
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Αγρίνιο,  16-4-2018 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Αγρίνιο, 16-4-2018 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα υ9ό 9ροµήθεια είδη έχουν τις 9αρακάτω τεχνικές 9ροδιαγραφές: 
 
ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :  
1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   
Τα είδη να είναι 9ρώτης (Α΄) 9οιότητας ό9ως αυτή ορίζεται κατά είδος, στον 
ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντικειµένων κοινής χρήσης και να έχουν τους 
οργανολη9τικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς του εκάστου είδους. Να έχουν 
9αραχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές 
διατάξεις.  Όλα τα είδη να είναι ε9ώνυµα, τυ9ο9οιηµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 
στις ο9οίες να αναγράφεται η εµ9ορική τους ονοµασία, οι ηµεροµηνίες 9αραγωγής 
και λήξης, τα συστατικά τους, η 9οσότητα 9εριεχοµένου τους, οι ιδιαίτερες συνθήκες 
συντήρησης  και χρήσης  κ.λ.9. 
Αναλυτικά τα είδη είναι τα 9αρακάτω: 
ΑΛΑΤΙ (ΗΜΙΧΟΝ∆ΡΟ): Το αλάτι να είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί τους όρους 
9ου αναφέρονται στο άρθρο 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, να είναι µαγειρικό, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, 
λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο µε 9εριεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να 
µην 9εριέχει ξένες ύλες, 9ρόσθετες χρωστικές ουσίες και να µην εµφανίζει 
ο9οιαδή9οτε οσµή. Οι αλκαλικές γαίες εκ9εφρασµένες σε χλωριούχο µαγνήσιο να 
µην είναι < του 1% η δε υγρασία να µην υ9ερβαίνει το 1%. Να διατίθεται σε 
συσκευασία 9λαστικό σακουλάκι του 1.000gr ό9ου θα αναφέρονται όλες οι 
α9αραίτητες ενδείξεις (ηµεροµηνία συσκευασίας).  
ΑΛΕΥΡΑ: Το 9ροϊόν να είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί τους όρους 9ου 
αναφέρονται  στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
Αναλυτικότερα: 
1.ΑΛΕΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Το 9ροϊόν να είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί 
τους όρους 9ου αναφέρονται στα άρθρα 104-107  του Κώδικα Τροφίµων  και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
Το αλεύρι να είναι τύ9ου (70%), 9ροϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιοµηχανικώς 
καθαρισθέντος α9ό 9άσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Το αλεύρι να µην είναι 
υγρο9οιηµένο ή σβολιασµένο και να µην έχει καµιά µυρωδιά. Να 9αραδίδεται 

Αρ. Μελέτης:  51/16-4-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6  
Τ.Κ. 30131  Αγρίνιο  
Τηλέφωνο:2641360274 
Fax:2641360277   

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  1.418.767,27 Ευρώ  
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συσκευασµένο σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 gr, α9ό 
αγνές 9ρώτες ύλες, µε ένδειξη στη συσκευασία της ηµεροµηνίας 9αραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης και ο Κωδικός 9αραγωγής.   
2.ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ: Το 9ροϊόν να είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί τους 
όρους 9ου αναφέρονται στα άρθρα 104-107 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
Αλεύρι  9ου φουσκώνει µόνο του, το ο9οίο  9εριέχει διογκωτικά αρτο9οιίας, ό9ως 
Μ9έικιν Πάουντερ και είναι 9ροϊόν άλεσης υγιούς σίτου και α9αλλαγµένο α9ό 
οργανική ή ανόργανη ουσία η ύλη. Το 9ροϊόν να είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί 
τους όρους 9ου αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίµων  και Ποτών. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 
500 gr στην ο9οία θα αναγράφεται η ηµεροµηνία διατηρησιµότητας του 9ροϊόντος. 
3.ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ: Να είναι αρίστης 9οιότητας, τυ9ο9οιηµένο σε 9λαστικό 
σακουλάκι, καθαρού βάρους 20 gr. Σε συσκευασία 2+1  στην ο9οία εξωτερικά να 
αναγράφονται  τα συστατικά του και όλες οι α9αραίτητες ενδείξεις. 
4.ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ α9ό άλεση σκληρού σίτου Α’ 9οιότητας. Το 9ροϊόν  να 9ληροί τους 
όρους 9ου αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. Το σιµιγδάλι να είναι χονδρόκοκκο ή µέτριο, α9αλλαγµένο α9ό 
συστατικά του ε9ικαρ9ίου και να διατίθεται σε µορφή αδροµερούς σκόνης, µε 
υγρασία ως 13,5% και  γλουτένη  τουλάχιστον 26,0%). Να διατίθεται σε συσκευασία 
των 500 gr στην ο9οία να αναγράφονται όλες οι α9αραίτητες ενδείξεις( ε9ωνυµία, 
συστατικά, ηµεροµηνία λήξης κ.λ.9.).  
 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  
ΛΕΜΟΝΑ∆Α - ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ – ΣΟ∆Α 
(µε ή χωρίς ανθρακικό ): Το 9ροϊόν να είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί τους όρους 
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να είναι σε 
συσκευασία  9λαστική φιάλη 1,5 λίτρων ή ατοµική συσκευασία 0,33L σε δοχείο 
αλουµινίου. Στη συσκευασία θα αναγράφονται  η ηµεροµηνία εµφιάλωσης και η 
ηµεροµηνία λήξης και όλες οι α9αραίτητες ενδείξεις. 
 
ΑΥΓΑ: Τα αυγά θα 9ρέ9ει να είναι σύµφωνα µε τους όρους του ΚΤΠ (άρθρο 87) και 
τις ισχύουσες Υγειονοµικές και Κοινοτικές ∆ιατάξεις. Τα 9αραδιδόµενα αυγά θα 
9ρέ9ει να Α’ κατηγορίας, βάρους  53-63 gr, µε τις α9αραίτητες σηµάνσεις βάσει των 
κειµένων διατάξεων. Να µην  έχουν υ9οβληθεί σε καµία ε9εξεργασία συντήρησης, 
ούτε να έχουν ψυχθεί κάτω των 5οC. Να µην έχουν 9λυθεί ούτε καθαρισθεί µε 
ο9οιοδή9οτε τρό9ο και δεν θα 9εριέχουν 9ρόσθετες χρωστικές ουσίες. Α9αγορεύεται 
η 9αρουσία στα αυγά ρωγµών ή ανωµαλιών, ό9ως είναι τα δίκροκα, χωρίς λέκιθο 
κ.λ.9.  
Τα αυγά θα 9ρέ9ει να είναι καθαρά, άθικτα συσκευασµένα α9ό ωοσκο9ικό κέντρο ή 
κέντρο συσκευασίας 9ου εφαρµόζει σύστηµα HACCP σε 9λαστική ή χάρτινη 
συσκευασία 10 τεµ. η ο9οία 9ρέ9ει να είναι καθαρή, χωρίς φθορές ή υγρασία και θα 
φέρει τις α9αραίτητες α9ό την  νοµοθεσία ενδείξεις (9ροέλευση, η ηµεροµηνία 
9αραγωγής, ηµεροµηνία λήξης κ.λ.9.)  
 
ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ (ΣΤΑΦΥΛΙ - ΚΕΡΑΣΙ): Το 9ροσφερόµενο είδος θα 9ρέ9ει να 
είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί ότι αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις. 
Να 9ροέρχεται α9ό διάφορα φρούτα (σταφύλι, κεράσι) Α’ 9οιότητας χωρίς 
συντηρητικά. Σε συσκευασία  9λαστική ή γυάλινη στην ο9οία να αναγράφεται οι 
α9αραίτητες ενδείξεις. 
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ : Νιφάδες καλαµ9οκιού ή ολικής άλεσης) σε συσκευασία του 500gr 
ή άλλη. Να  9αρασκευάζονται α9ό ακέραιους ή θραυσµένους κόκκους δηµητριακών 
ή αλεύρων ή αµύλου αυτών, µε την 9ροσθήκη και άλλων υλών, 9ου ε9ιτρέ9ονται 
α9ό τον Κ.Τ.Π . 
Στη συσκευασία να αναγράφονται οι α9αραίτητες ενδείξεις ( ε9ωνυµία , συστατικά, 
ηµεροµηνία λήξης, συστατικά κ.λ.9. )  
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ σε συσκευασία 1 Kgr: Το 9ροϊόν να είναι Α’ 9οιότητας και να 
9ληροί τους όρους 9ου αναφέρονται στα  άρθρο 63 & 64 του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η ζάχαρη να είναι 
λευκή, καθαρισµένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, καλής, γνήσιας και εµ9ορεύσιµης 
9οιότητας. Σε κάθε συσκευασία 9ρέ9ει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα 
στην ελληνική γλώσσα το όνοµα ή η εµ9ορική ε9ωνυµία, η διεύθυνση ή έδρα του 
9αρασκευαστή, το έτος και ο µήνας 9αραγωγής, το καθαρό βάρος του 9εριεχοµένου 
(1Kgr)  και ο Κωδικός Παραγωγής. 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ(µακαρόνια Νο2, κοφτό µακαρονάκι, κριθαράκι µέτριο):  
Να είναι Α’ 9οιότητας ό9ως αυτά ορίζονται και 9εριγράφονται στον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών ( άρθρο 115) και να 9αρασκευάζονται α9ό σιµιγδάλι 9λούσιο 
σε γλουτένη και νερό, χωρίς ζύµη, ξηραινόµενα εντός ειδικών ξηραντήρων θαλάµων 
µε ελαφρά θέρµανση (χωρίς ψήσιµο) και κάτω α9ό υγιεινές συνθήκες. 
Κατά το βρασµό µε νερό 9ρέ9ει να διογκώνονται τουλάχιστον κατά το δι9λάσιο του 
όγκου τους και να µην 9αρουσιάζουν 9ολτώδη µορφή (χυλώνουν).Το χρώµα και 
γενικά η εµφάνιση των ζυµαρικών να είναι φυσική χωρίς  τεχνική  χρώση η 
9ροσθήκη συντηρητικών. Α9αγορεύεται η τεχνητή χρώση των ζυµαρικών, η 
9ροσθήκη συντηρητικών µέσων και η 9αρουσία γενικά κάθε ανόργανης ή 
οργανικής. Να είναι α9αλλαγµένα α9ό ζώντα ή νεκρά 9αράσιτα (9ρονύµφες, 
νυµφικές µορφές ή τέλεια έντοµα) και γενικά να µην φέρουν ίχνη 9ροσβολής α9ό 
αυτά. 
Τα ζυµαρικά  θα είναι συσκευασµένα σε αεροστεγή συσκευασία του ½ Kgr σε φιλµ 
και ε9ί των συσκευασιών να υ9άρχουν οι α9αραίτητες ενδείξεις  (εργοστάσιο 
9αραγωγής, 9εριγραφή είδους, ηµεροµηνία 9αραγωγής – λήξης  κ.λ.9.) 
H ηµεροµηνία  9αράδοσης των ζυµαρικών θα είναι το 9ρώτο τέταρτο του συνολικού 
χρόνου της διατηρησιµότητας τους. 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ: Όλα τα µ9αχαρικά να έχουν τα τυ9ικά 
οργανολη9τικά χαρακτηριστικά (οσµή, γεύση, χρώµα) του είδους, να είναι Α’ 
9οιότητας και να 9ληρούν τους όρους 9ου αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, σε συσκευασία αεροστεγή – 
9λαστικά σακουλάκια έτοιµα 9ρος χρήση. Ειδικότερα: 
Α. ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΓΡ. :Α9οξηραµένοι καρ9οί του 
φυτού Peper Nigrum L 9ου έχουν συλλεγεί σε άγουρη κατάσταση και έχουν ξηραθεί 
γρήγορα. Να 9εριέχει τέφρα σε 9οσοστό 6% κατ΄ ανώτατο όριο και αδιάλυτα σε 
υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας κατ΄ ανώτατο όριο 2% και υγρασία όχι 
µεγαλύτερο α9ό 15%. 
Β. ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΓΡ.: Α9οξηραµένα άνθη και φύλλα του 
είδους Origanum vulgare L και άλλων ειδών, 9ου 9ρέ9ει να είναι α9αλλαγµένα 
φύλλων άλλων όµοιων φυτών και να 9εριέχουν υγρασία όχι 9άνω α9ό 15%, τέφρα 
όχι 9άνω α9ό 17%, αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι 9άνω 
α9ό 6% και αιθέριο έλαιο τουλάχιστον 0,5%. 
Γ. ΒΑΝΙΛΙΕΣ: Βανιλλίνη φιαλίδια των 0,3 gr (συσκευασία των 5 τεµ), Πρέ9ει να 
9εριέχουν βανιλλίνη σε 9οσοστό 2%, υγρασία όχι 9άνω α9ό 20%, τέφρα όχι 9άνω 
α9ό 7%, και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι 9άνω α9ό 1% 
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και να είναι 9ρακτικά α9αλλαγµένοι αµύλου. Στην συσκευασία να αναγράφονται οι 
α9αραίτητες ενδείξεις.  
∆. ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ /ΣΚΟΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50 γρ: Α9οξηραµένοι φλοιοί ή σκόνη 
διαφόρων ειδών του γένους Cinnamomum, οι ο9οίοι 9ρέ9ει να είναι α9αλλαγµένοι 
α9ό τον 9ρωτογενή φλοιό και τη στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν 9ρέ9ει να 
έχει αντιλη9τό υ9όλειµµα σε τετραχλωράνθρακα και 9ρέ9ει να 9εριέχει αιθέριο 
έλαιο όχι λιγότερο α9ό 1,5%, υγρασία και 9τητικές ουσίες σε 105οC όχι 9άνω α9ό 
12%, τέφρα όχι 9άνω α9ό 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της 
τέφρας όχι 9άνω α9ό 2%. 
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ: αλεσµένος καφές σε αεροστεγή συσκευασία του 1 kgr. Το 
9ροϊόν να είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί ότι αναφέρεται στο άρθρο 50 του Κ.Τ.Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η 9εριεκτικότητα του 
αλεσµένου καφέ σε ανόργανες ύλες (τέφρα) δεν 9ρέ9ει να είναι 9άνω α9ό 5,5% και η 
υγρασία και οι 9τητικές σε 105οC ουσίες του, δεν ε9ιτρέ9εται να είναι 9άνω α9ό 5%. 
Η 9εριεκτικότητα δε σε υδατοδιαλυτές ύλες δεν 9ρέ9ει να είναι µικρότερη α9ό 23%. 
Ο αλεσµένος καφές δεν 9ρέ9ει να 9εριέχει 9ρόσθετες χρωστικές ουσίες και δεν θα 
έχουν αφαιρεθεί ολικά ή µερικά οι υδατοδιαλυτές ύλες.  
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 9ροέλευση και η ηµεροµηνία λήξης.  
ΚΑΚΑΟ 125gr: Αλεσµένοι κόκκοι κακάου µε φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα 
σε αεροστεγής συσκευασία µε αναγραφόµενη την 9ροέλευση και ηµεροµηνία λήξης. 
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ: Καραµέλες ζελεδάκια σε ατοµική συσκευασία και σε διάφορες 
γεύσεις φρούτων. Στη συσκευασία να αναφέρονται τα α9αραίτητα στοιχεία 
(ε9ωνυµία, εργοστάσιο 9αραγωγής, ηµεροµηνία λήξης κ.λ.9.)  
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ τύMου ΒΙΤΑΜ SOFT:Προϊόν Α’ 9οιότητας  9ου 9ληροί τους όρους 
9ου αναφέρονται στο άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις και κανονισµούς. Η 9ροσφερόµενη µαργαρίνη να είναι 
100% φυτικό 9ροϊόν α9ό εκλεκτά φυτικά έλαια, κατάλληλη για ε9άλειψη και 
9αρασκευή φαγητών και γλυκών και να συντηρείται στο ψυγείο. Να 9ροσφερθεί σε 
κεσεδάκι των 250 gr  στο ο9οίο να αναγράφεται  9λην των άλλων η ηµεροµηνία 
λήξης. 
ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α διάφορων φρούτων: Το 9ροσφερόµενο είδος θα 9ρέ9ει να είναι Α’ 
9οιότητας και να 9ληροί ότι αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς 
και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις. Να 9ροέρχεται 
α9ό φρούτα Α’ 9οιότητας διαφόρων γεύσεων (βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα, κεράσι 
κ.α.) χωρίς συντηρητικά. Σε συσκευασία 9λαστική ή γυάλινη 450-500 gr  στην ο9οία 
να αναγράφεται η συνολική 9εριεκτικότητα σε σάκχαρα, τα συστατικά, η χώρα 
9ροέλευσης και η ηµεροµηνία λήξης. 
ΜΕΛΙ θυµαρίσιο: Το 9ροσφερόµενο είδος  να είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί ότι 
αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις. Να είναι φυσικό και να έχει 9αραχθεί α9ό 
το νέκταρ των ανθών ή α9ό εκκρίσεις 9ου 9ροέρχονται α9ό ζωντανά µέρη των 
φυτών ή 9ου βρίσκονται 9άνω σ’ αυτά, τα ο9οία (νέκταρ ή εκκρίσεις) συλλέγουν, 
µετα9οιούν, αναµιγνύουν µε δικές τους ειδικές ουσίες, α9οταµιεύουν και αφήνουν 
να ωριµάσουν µέσα στις κηρήθρες της κυψέλης. Το 9αραδιδόµενο µέλι να είναι 
α9αλλαγµένο α9ό ανόργανες και οργανικές ύλες, ξένες 9ρος τη σύνθεση του, να µην 
9αρουσιάζει ξένη γεύση ή οσµή. Να έχει 9εριεκτικότητα σε ανάγοντα ζάχαρα 
(φρουκτόζη και γλυκόζη) εκφρασµένη σε ιµβερτοζάχαρο τουλάχιστον 60%. Σε 
γυάλινη συσκευασία  του 1000γρ ή άλλη µε αναγραφόµενα  την εµ9ορική ονοµασία, 
τον τό9ο 9αραγωγής,  την ηµεροµηνία 9αρασκευής κ.λ.9. .  
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ: 9αρασκευασµένα α9ό δηµητριακά, γάλα, φυτικά 
έλαια κ.α. Σε  αεροστεγή  συσκευασία των 250 γρ, στην ο9οία να αναγράφονται τα 
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α9αραίτητα στοιχεία ( ε9ωνυµία, εργοστάσιο 9αρασκευής, συστατικά, ηµεροµηνία 
λήξης κ.λ.9.) 
ΜΠΕΣΑΜΕΛ 162γρ.: Μείγµα για µ9εσαµέλ χωρίς βράσιµο, στην ο9οία να 
αναγράφονται τα α9αραίτητα στοιχεία ( ε9ωνυµία, συστατικά, ηµεροµηνία λήξης 
κ.λ.9.) 
ΞΥ∆Ι : Το  ξύδι να είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί τους όρους 9ου αναφέρονται 
στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
Να 9ροέρχεται µόνο α9ό οξική ζύµωση του κρασιού α9ό χλωρά σταφύλια ή α9ό 
ξερή σταφίδα,και να µην είναι ανα9λήρωµα ξυδιού (να µην 9εριέχει αλκοόλη).Η 
συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις ό9ως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 
και 11 Κ.Τ.Π. 
Η οξύτητα του ξυδιού, 9ου 9ροσφέρεται σε συσκευασία (τυ9ο9οιηµένο) 9ρέ9ει να 
είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ (άρθρο 39του ΚΠΤ) . 
Στη συσκευασία του εµφιαλωµένου ξυδιού (9λαστική φιάλη 350-400gr) 9ρέ9ει 
α9αραίτητα να αναγράφεται ή ηµεροµηνία συσκευασίας.  
 
ΟΣΠΡΙΑ : Τα όσ9ρια να είναι Α’ 9οιότητας, κατά 9ροτίµηση Ελληνικής  9αραγωγής 
ή  εισαγωγής,  9ρόσφατης εσοδείας, να 9ληρούν τους όρους 9ου αναφέρονται στον 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Συγκεκριµένα: 
1. ΦΑΣΟΛΙΑ µεσόσMερµα ή µέτρια: Τα υ9ό 9ροµήθεια ξερά φασόλια θα 9ρέ9ει να 
9ροέρχονται α9ό τα α9οξηραµένα ώριµα βρώσιµα σ9έρµατα του φυτού φασίολος, 
να είναι µαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώµα είναι λευκό και η 
ε9ιφάνειά τους στιλ9νή. Να είναι οµοιογενή και λε9τόφλοια. Να είναι α9αλλαγµένα 
α9ό κάθε ξένη 9ρόσµιξη και να µην 9εριέχουν ξένες ύλες (γαιώδεις 9ροσµίξεις, 
χαλίκια, στελέχη φυτών). ∆εν θα 9ρέ9ει να 9εριέχουν υ9ολείµµατα φυτοφαρµάκων. 
Να έχουν ξηραθεί, φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρό9ο 9ου να µην 9ροκαλεί 
αλλοιώσεις στον κόκκο. Οι κόκκοι να είναι σφαιροειδείς, κυλινδρικοί ή 9λατιοί. Σε 
συσκευασία  500 gr η ο9οία θα αναγράφει  όλες τις 9ροβλε9όµενες  ενδείξεις.  
2.ΦΑΚΗ µεσόσMερµη: Να 9ροέρχεται α9ό τα α9οξηραµένα, ώριµα, βρώσιµα 
σ9έρµατα του φυτού. Οι κόκκοι να είναι οµοιόµορφοι, 9λατιοί ή φακοειδείς σε 
υψηλά 9οσοστά (98-99%). Μετά το βρασµό ο φλοιός θα 9ρέ9ει να είναι ανοιγµένος 
και οι κόκκοι καλά βρασµένοι (χυλωµένοι). Να είναι α9αλλαγµένα α9ό κάθε ξένη 
9ρόσµιξη και να µην 9εριέχουν ξένες ύλες (γαιώδεις 9ροσµίξεις, χαλίκια, στελέχη 
φυτών). ∆εν θα 9ρέ9ει να 9εριέχουν υ9ολείµµατα φυτοφαρµάκων. Να έχουν 
ξηραθεί, φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρό9ο 9ου να µην 9ροκαλεί αλλοιώσεις 
στον κόκκο.  
Σε συσκευασία 500 gr η ο9οία θα αναγράφει όλες τις  9ροβλε9όµενες ενδείξεις.  
3.ΡΥΖΙ (ΠΙΛΑΦΙ-ΝΥΧΑΚΙ ή ΓΛΑΣΕ): Το 9ροϊόν να είναι Α’ 9οιότητας και να 
9ληροί τις εκάστοτε 9ερί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις, και να ε9εξεργάζεται σε 
βιοµηχανίες 9ου βεβαιώνονται α9ό τον Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρύζια δεν θα 9ροέρχονται α9ό 
µεταλλαγµένα φυτά. Να είναι α9οφλοιωµένο 9λήρως µε κατάλληλα µέσα. Η 
στίλβωση του  να  έχει γίνει µηχανικά ή µε αβλαβείς ανόργανες ή οργανικές ουσίες, 
κατά τέτοιο τρό9ο έτσι ώστε µετά την ε9εξεργασία, το ρύζι να είναι α9αλλαγµένο 
α9ό κάθε υ9όλειµµα του στιλβωτικού µέσου. Να είναι α9όλυτα καθαρό και 
α9αλλαγµένο α9ό κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη θεωρείται κάθε ξένο σώµα, 9ου 
9εριέχεται στο ρύζι, 9.χ. χώµα, χαλίκια, σκόνη, σ9όροι, ζιζάνια, θραύσµατα άχυρων, 
φλοιοί, κόκκοι τελείως λισβοί ως και κάθε αδρανής ύλη. Να µην 9αρουσιάζει 
ο9οιαδή9οτε οσµή και αλλοίωση και να είναι α9όλυτα υγιές και α9αλλαγµένο 
9ροσβολής εντόµων, ακάρεων κ.λ.9. 
Το ρύζι να είναι συσκευασµένο σε συσκευασία των 500 gr η ο9οία θα αναγράφει 
9λην των 9ροβλε9όµενων ενδείξεων  και την  9οιότητα του ρυζιού. 
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4.ΡΕΒΙΘΙΑ µεσόσ9ερµα: Να είναι α9οξηραµένα ώριµα βρώσιµα σ9έρµατα του 
φυτού Cicer arietinun- Ερέβινθος ο κοινός, Ερέβινθος ο κριόµορφος. Να έχουν 
ανα9τυχθεί καλά και να έχουν ωριµάσει 9λήρως. Να µην έχουν 9ικρή γεύση ή ταγγή 
και να µην αναδύουν δυσάρεστη οσµή (ευρωτίαση). Να είναι οµοιογενή και 
α9αλλαγµένα α9ό κάθε ξένη 9ρόσµιξη µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες. Να 
βράζουν σε 1,5 ως 2 ώρες κατά ανώτατο όριο. Να µην είναι ατροφικά και 
α9οχρωµατισµένα και να µην φέρουν στίγµατα. Σε  συσκευασία 500 gr η ο9οία θα 
αναγράφει όλες τις 9ροβλε9όµενες ενδείξεις.  
 
ΤΟΜΑΤΟΕΙ∆Η: α9ό νω9ούς καρ9ούς τοµάτας τελευταίας εσοδείας, οι ο9οίοι 
9ρέ9ει να είναι α9ολύτως υγιείς, ώριµοι, µε κανονικούς µακροσκο9ικούς και 
οργανολη9τικούς χαρακτήρες και να 9ληρούν όλους τους όρους του Κ.Τ.Π. 
Αναλυτικά : 
1.ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ:να έχει 9ολτώδη και οµοιογενή σύσταση, χρώµα 
ανοικτό ερυθρό µέχρι ερυθρόφαιο χωρίς κηλίδες βαθύτερου χρώµατος, µε υφή 
αισθητά συνεκτική, οσµή και γεύση ευχάριστη, χαρακτηριστική του είδους. Το 
9ροϊόν, να είναι α9αλλαγµένο α9ό σ9όρους, τεµάχια τοµάτας και γενικότερα ξένες 
9ρος το 9ροϊόν ύλες. ∆εν θα 9ρέ9ει να έχει γίνει τεχνητός χρωµατισµός του µε 
ο9οιαδή9οτε µέθοδο ή ουσία. Ο τοµατο9ολτός 9ρέ9ει να είναι ελαφρά 
συµ9υκνωµένος µε στερεά συστατικά 9ροερχόµενα α9οκλειστικά α9ό το χυµό 
τοµάτας 7,5%. Ε9ιτρέ9εται η 9ροσθήκη µαγειρικού άλατος. Η 9εριεκτικότητα σε 
χλωριούχα, εκφρασµένα σε χλωριούχο νάτριο, µ9ορεί να ανέρχεται σε ανώτατο 
9οσοστό 3%. 
Ο τοµατο9ολτός να είναι συσκευασµένος σε συσκευασία Tetra Pak των 500 γρ. 
Γενικά τα χρησιµο9οιούµενα υλικά συσκευασίας και ο τρό9ος κατασκευής των 
κουτιών 9ρέ9ει να είναι σύµφωνα µε τα διεθνώς 9αραδεκτά για την ε9ίτευξη άρτιων 
κουτιών δηλαδή 9ρέ9ει να εξασφαλίζουν στεγανότητα, δυνατότητα µακροχρόνιας 
συντήρησης και ουδέτερη συµ9εριφορά ως 9ρος το 9εριεχόµενο. 
2.ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ: 9ολτο9οιηµένη φυσική ντοµάτα δι9λής ή τρι9λής 
συµ9ύκνωσης, χωρίς συντηρητικά  συσκευασµένη σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά 
κουτιά χωρητικότητας 400-410gr στα ο9οία θα αναφέρονται όλες οι α9αραίτητες 
ενδείξεις.  
ΤΣΑΙ –ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Το 9ροϊόν να είναι Α’ 9οιότητας και να 9ληροί τους όρους 
9ου αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. Το 9ροσφερόµενο είδος να α9οτελείται α9ό φύλλα ή άνθη  των 
αντίστοιχων φυτών και να µην 9εριέχει ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες, 9ου 
µ9ορεί να αυξήσουν το βάρος, ε9ιτρε9όµενης της 9ροσθήκης φυσικών αρωµατικών 
ουσιών α9ό τις αναφερόµενες στον Κ.Τ.Π. Να είναι ξερό, 9ρόσφατης συγκοµιδής και 
οµοιόµορφου χρώµατος. Να έχει άρωµά ευχάριστο, χωρίς ξένες οσµές και να 
9αράγει ρόφηµά ευχάριστης γεύσης, διαυγές, χρώµατος κίτρινου.  
Να είναι συσκευασµένο σε φακέλους α9ό 9ορώδες χαρτί, εµβα9τιζόµενους, 
9εριεχοµένου 1,5 gr., οι ο9οίοι να κλείνουν θερµοκολλητικά. Στο φάκελο να είναι 
συνδεδεµένο ένα λε9τό νήµα για εµβά9τιση. Σε συσκευασία 20 τεµ στην ο9οία εκτός 
α9ό τα υ9οχρεωτικά αναγραφόµενα σύµφωνα µε το άρθρο 11 Κεφάλαιο Ι του Κ.Τ.Π. 
να αναγράφεται και ο τό9ος 9ροέλευσης. 
 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ 125gr (ολικής άλεσης –σίτου): 
Το 9ροϊόν θα 9ρέ9ει να 9ληροί  τους  όρους  9ου αναφέρονται στα άρθρα 112 και 
113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Οι 
φρυγανιές να 9αρασκευάζονται α9ό αλεύρι σίτου ή ολικής άλεσης και να 
9ροέρχονται α9ό κανονικά 9αρασκευασµένο άρτο 9ου µετά την κο9ή να 
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υ9οβάλλεται σε δεύτερο κλιβανισµό. Οι 9ροσφερόµενες φρυγανιές να είναι σε 
συσκευασία  των τεσσάρων (4)  9ακέτων  των 125 γρ  συσκευασµένων αεροστεγώς, µε 
αναγραφόµενες 9ροδιαγραφές και φρυγανιές ολόκληρες, χωρίς να είναι σ9ασµένες 
και µε τρίµµατα. 
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ: Τα 9ροσφερόµενα είδη να είναι Α’ κατηγορίας, σύµφωνα µε 
τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις. Στις ζύµες 9ου 9αράγονται α9ό 
βιοµηχανίες και βιοτεχνίες και φέρονται στην κατανάλωση σε τυ9ο9οιηµένες 
συσκευασίες, ε9ιτρέ9εται η χρήση 9ρόσθετων 9ου αναφέρονται στην 9αράγραφο 13 
του άρθρου 112 του Κ.Τ.Π. σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους όρους. ∆εν ε9ιτρέ9εται 
η 9ροσθήκη χρωστικών. Το φύλλο κρούστας να 9ροσφέρεται σε συσκευασία 450gr 
στην ο9οία  θα αναγράφονται υ9οχρεωτικά οι ενδείξεις ό9ως καθορίζονται α9ό τον 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
ΧΑΛΒΑΣ: Το 9ροϊόν θα 9ρέ9ει να 9ληροί  τους  όρους του άρθρου 50  του Κ.Τ.Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις Ο χαλβάς να έχει 
9αρασκευασθεί α9ό 9ολτό σησαµιού (ταχίνι), µε φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντικές 
ύλες µε την 9ροσθήκη και ελάχιστης 9οσότητας εκχυλίσµατος ρίζας στρουθίου. Για 
την 9αρασκευή του ε9ιτρέ9εται η 9ροσθήκη ξηρών καρ9ών, κακάο, σοκολάτας ή 
βανίλιας και το ο9οίο θα 9ρέ9ει να δηλώνεται στην συσκευασία. 
Το είδος να 9ροσφέρεται στις γεύσεις σοκολάτα, βανίλια και αµύγδαλο. 
ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΜΕΛΙ: Φυσικό 9ροϊόν 9ου 9αράγεται α9ό σ9έρµατα διαλεγµένων 
σ9όρων του σησαµιού (Sesamun Indicum), µε  9ροσθήκη µελιού σε γυάλινο δοχείο 
350 γρ.  
 
2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΙΑ :  
1.ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο :Το ελαιόλαδο 9ρέ9ει να είναι άριστης  9οιότητας, extra Παρθένο, 
µε οξύτητας 0,2 – 0,8 % ελληνικής 9αραγωγής σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις 
καθώς και τους κανονισµούς του Υ9ουργείου Αγροτικής Ανά9τυξης και Τροφίµων. 
Η 9αραγωγή του να είναι α9ό καρ9ούς  ελιάς και να γίνεται σε ελαιοτριβεία  9ου 
λειτουργούν µε άδεια της αρµόδιας κρατικής αρχής. Για την 9αραγωγή του να 
χρησιµο9οιούνται µόνο µηχανικά µέσα χωρίς άλλη ε9εξεργασία εκτός της 9λύσης σε 
νερό της καθίζησης, της φυγοκέντρισης και της διήθησης.  
Να διατίθεται σε συσκευασία 9έντε (5) λίτρων, σε δοχεία, στα ο9οία θα αναγράφεται 
ότι είναι ελαιόλαδο εξαιρετικό 9αρθένο, η ονοµασία 9ώλησης, το καθαρό βάρος, ο 
9αρασκευαστής-συσκευαστής, η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας, ο αριθµός 
9αρτίδας τυ9ο9οίησης, οι συνθήκες διατήρησης και ο αλφαριθµητικός κωδικός 
έγκρισης.  
 
3. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η 
1. ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑ∆ΑΣ: Παστεριωµένο γάλα αγελάδας  9ου έχει 9αραχθεί 
σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π ό9ως αυτός ισχύει. Να αντα9οκρίνεται 9λήρως στους 
ισχύοντες υγειονοµικούς κανόνες και τις κτηνιατρικές διατάξεις σχετικά µε τους 
κανόνες  9ου διέ9ουν την 9αραγωγή και εµ9ορία γάλακτος και 9ροϊόντων µε βάση 
το γάλα. 
Μετά την 9αστερίωση να ψύχεται το συντοµότερο δυνατό σε θερµοκρασία 9ου δεν 
υ9ερβαίνει τους 6οC, στην θερµοκρασία στην ο9οία και συντηρείται, η δε διάρκεια 
της συντήρησης δεν µ9ορεί να υ9ερβαίνει τις ε9τά ηµέρες συµ9εριλαµβανοµένης και 
της ηµεροµηνίας 9αστερίωσης. Να είναι οµογενο9οιηµένο. Να έχει 9εριεκτικότητα 
σε λί9ος 3,5%, και  ειδικό βάρος στους 15οC  1,028g/l (για το 9λήρες). 
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 Να είναι συσκευασµένο σε συσκευασία Tetra Pak του ενός λίτρου ή άλλης ανάλογης 
και να 9ληροί όλους τους κανόνες υγιεινής και τους όρους του Άρθρου 85 του Κ.Τ.& 
Π και των Τρο9ο9οιήσεων αυτού. 
2.ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ: Πρώτης (Α΄) 9οιότητας ό9ως αυτή ορίζεται στον ΚΩ∆ΙΚΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει 9αραχθεί 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις. Α9ό 9λήρες 
νω9ό ή 9αστεριωµένο γάλα 9ρόβειο ή µίγµα αυτού µε γίδινο. Ο χρόνος ωρίµανσης 
να είναι  τουλάχιστον δυο µήνες σε ξύλινα βαρέλια ή µεταλλικά δοχεία. Να έχει 
λί9ος ε9ί ξηρού 43% κατ ΄ελάχιστον και υγρασία 56% µέγιστον. Το χρώµα της να 
είναι λευκό µε  ευχάριστη, ελαφρά όξινη γεύση και 9λούσιο άρωµα. Το τυρί να 
διατίθεται συσκευασµένο σε κατάλληλη συσκευασία και εντός άλµης ό9ως ορίζονται 
στο άρθρο 3 9αράγραφος 4 και 5 της Υ9ουργικής Α9όφασης 313025 ΦΕΚ 8 Τεύχος Β. 
Στη συσκευασία να αναγράφεται η λέξη «ΦΕΤΑ» (ΠΟΠ), η ε9ωνυµία και η έδρα του 
9αραγωγού – συσκευαστή και η ηµεροµηνία 9αραγωγής 
3.ΓΙΑΟΥΡΤΙ: Στραγγιστό α9ό αγελαδινό γάλα 9λήρες (3,5-10%)λι9αρά και µαγιά 
α9ουσία αντιβιοτικών και γενετικά τρο9ο9οιηµένων υλικών. Να έχει 9αραχθεί 
σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π  ό9ως αυτός ισχύει. Να αντα9οκρίνεται 9λήρως στους 
ισχύοντες υγειονοµικούς κανόνες και τις κτηνιατρικές διατάξεις σχετικά µε τους 
κανόνες 9ου διέ9ουν την 9αραγωγή και εµ9ορία γάλακτος και 9ροϊόντων µε βάση 
το γάλα. Να έχει λεία, µαλακή και κρεµώδη δοµή, ευχάριστη γεύση και υ9όγλυκη 
οσµή. Συσκευασµένο σε κεσεδάκι 200 γρ. α9ό υλικό κατάλληλο για τρόφιµα (ΡΡ) 
στην ο9οία να αναγράφεται η ε9ωνυµία 9αρασκευαστή, ο αριθµός έγκρισης, η 
ηµεροµηνία 9αραγωγής και λήξης  του 9ροϊόντος.  
4.ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΡΙ: Τυρί  9ρώτης (Α΄) 9οιότητας ό9ως αυτή 
ορίζεται στον ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ και να έχει 9αραχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες κτηνιατρικές και 
υγειονοµικές διατάξεις. Να έχει 9αρασκευασθεί α9ό νω9ό ή 9αστεριωµένο γάλα, 
α9ουσία αντιβιοτικών και γενετικά τρο9ο9οιηµένων υλικών και να έχει υ9οστεί 
διαδικασία ωρίµανσης τριών (3) τουλάχιστον µηνών  σε χώρους και συνθήκες τέτοιες 
9ου να χαρακτηρίζουν το είδος. Να  έχει λί9ος  ε9ί ξηρού 40% κατ΄ ελάχιστον και 
υγρασία 45% το µέγιστο. Η υφή του να είναι συνεκτική, άνευ ο9ών, ε9ικαλυµµένη 
είτε µε 9αραφίνη είτε µε άλλες ε9ιτρε9όµενες ύλες για τρόφιµα. Το χρώµα του να 
είναι λευκοκίτρινο  και η γεύση του ευχάριστη, µε 9λούσιο άρωµα. Α9αγορεύεται η 
χρήση χρωστικών, αντιβιοτικών και συντηρητικών ουσιών στο τυρί. Στη συσκευασία 
θα 9ρέ9ει να αναγράφονται η ονοµασία του 9ροϊόντος, η 9ροέλευση,η ε9ωνυµία και 
η έδρα του 9αραγωγού, η  ηµεροµηνία 9αραγωγής και ηµεροµηνία λήξεως και τα 
9οσοστά λί9ους & υγρασίας.  
5. ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ 
Τυρί 9ρώτης (Α΄) 9οιότητας ό9ως αυτή ορίζεται στον ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ 
& ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει 9αραχθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις. Να έχει 9αρασκευασθεί α9ό 
νω9ό ή 9αστεριωµένο γάλα, α9ουσία αντιβιοτικών και γενετικά τρο9ο9οιηµένων 
υλικών και να έχει υ9οστεί διαδικασία ωρίµανσης τριών (3) τουλάχιστον µηνών σε 
χώρους και συνθήκες τέτοιες 9ου να χαρακτηρίζουν το είδος. 
Στη συσκευασία θα 9ρέ9ει να αναγράφονται η ονοµασία του 9ροϊόντος, η 
9ροέλευση, η ε9ωνυµία και η έδρα του 9αραγωγού, η ηµεροµηνία 9αραγωγής και 
ηµεροµηνία λήξεως και τα 9οσοστά λί9ους & υγρασίας.  
 
4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ – ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ: 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ: Τα κατεψυγµένα είδη είναι Α΄ 9οιότητας 
καταψυγµένα κατά µονάδα (IQF) και να 9ληρούν τους όρους του ΚΠΤ (άρθρο 92,93) 
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. Να είναι τυ9ο9οιηµένα οµοιόµορφα κατά βάρος ανάλογο µε το είδος και τις 
α9αιτήσεις της Υ9ηρεσίας και συσκευασµένα 9λαστική συσκευασία, µε τις 
α9αραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (εµ9ορική ονοµασία του είδους, ηµ. αλίευσης, 
ηµ. κατάψυξης, η ζώνη αλίευσης (FAO) και αρ. έγκρισης εργαστηρίου σε 9ερί9τωση 
τεµαχισµού και ε9εξεργασίας). Τα 9ροϊόντα κατά την 9αράδοση να βρίσκονται σε 
κατάσταση κατάψυξης στους – 18ο C. 
Το  καθαρό βάρος τους να είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µε το 9οσοστό 
του φερόµενου ε9ί9αγου (υγρού κάλυψης) να µην υ9ερβαίνει, κατά 9ερί9τωση, το 
10% ή 15%,σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Τα 9ρος 9ροµήθεια κατεψυγµένα είδη είναι  τα εξής : 

• χταMόδι Mλοκάµι 
Τα 9αρα9άνω 9ροϊόντα θα 9ροέρχονται α9ό εγκεκριµένες ψυκτικές εγκαταστάσεις 
(κωδικός έγκρισης ή καταχώρισης α9ό την οικία ∆/νση Κτηνιατρικής µε τήρηση 
συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων) και  θα είναι 9ρόσφατης 
κατάψυξης. 
Τα κατεψυγµένα είδη κατά την 9αράδοση θα 9ληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες 
Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονοµική νοµοθεσία, τις 
Αγορανοµικές ∆ιατάξεις) σχετικά µε την εµ9ορία κατεψυγµένων αλιευµάτων και τον 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
Η µεταφορά τους θα γίνεται µε εγκεκριµένα αυτοκίνητα – ψυγεία µε θερµοκρασία -
18οC εφοδιασµένα µε καταγραφικά θερµόµετρα και θα είναι καθαρά και 
α9ολυµασµένα. Τα 9ροϊόντα θα είναι 9ρόσφατης κατάψυξης. 
 Οι τιµές τους ελέγχονται α9ό το ∆ελτίο Τιµών 9ου εκδίδει εκάστοτε η ∆/νση 
Ανά9τυξης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Τµήµα Εµ9ορίου και 
Τουρισµού Αγρινίου. 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΑΡΑΚΑΣ):Τα είδη να είναι Α’ 9οιότητας και να 
9ληρούν τους όρους του ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  (άρθρα 61-63), 
9αραγωγής κατά 9ροτίµηση χώρας Ε.Ε. 
• Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώµα χαρακτηριστικό του είδους. 
• Να µην 9εριέχουν τεχνητή χρώση, άρωµα ή 9ροσθήκη οργανικής ή ανόργανης 
ουσίας. 
• Να είναι καθαρισµένα και να είναι α9αλλαγµένα ξένων σωµάτων. 
• Να έχουν υ9οστεί βαθιά κατάψυξη σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και να µην 
έχουν υ9οστεί ε9ανακατάψυξη. 
• Να εµφανίζουν µετά την α9όψυξη τους οργανολη9τικούς χαρακτήρες των νω9ών 
λαχανικών α9ό τα ο9οία 9ροέρχονται. 
• Τα κατεψυγµένα λαχανικά να µην 9αρουσιάζουν συσσωµατώµατα (τα τεµάχια 
δηλαδή να µην είναι κολληµένα µεταξύ τους) χαρακτηριστικό 9ου σηµαίνει τη 
διακο9ή της ψυκτικής αλυσίδας. 
• Να 9ληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονοµικών και κοινοτικών 
οδηγιών 9ερί εµ9ορίας κατεψυγµένων λαχανικών. 
• Η α9οθήκευση και η µεταφορά να έχει γίνει σύµφωνα µε τα 9ροβλε9όµενα α9ό 
τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9. 
• Η συσκευασία και η ε9ισήµανση να έχει γίνει σύµφωνα µε τα 9ροβλε9όµενα α9ό 
τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9,11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες ∆ιατάξεις,  
Η µεταφορά τους θα γίνεται µε εγκεκριµένα αυτοκίνητα – ψυγεία µε θερµοκρασία - 
18οC εφοδιασµένα µε καταγραφικά θερµόµετρα και θα είναι καθαρά και 
α9ολυµασµένα. Τα 9ροϊόντα θα είναι 9ρόσφατης κατάψυξης. 
Τα 9ροϊόντα και η διακίνησή τους θα 9ρέ9ει να 9ληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π, τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες 
εγκυκλίους και α9οφάσεις του Υ9ουργείου Αγροτικής Ανά9τυξης και Τροφίµων.    
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 Οι τιµές τους ελέγχονται α9ό το ∆ελτίο Τιµών 9ου εκδίδει εκάστοτε η ∆/νση 
Ανά9τυξης Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας, Τµήµα Εµ9ορίου και Τουρισµού 
Αγρινίου. 
 
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ:  
ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ: Τα 9ουλερικά να είναι τύ9ου Α σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό  ΕΟΚ 1538/91 Άρθρο 6 ο ο9οίος αντικαταστάθηκε µε τον  543/2008, και 
να 9ροέρχονται α9ό 9ουλερικά α9όλυτα υγιή, φυλών κρεατο9αραγωγής και των 
δύο γενών, καλά ανε9τυγµένα ηλικίας µέχρι τριών (3) µηνών, ολόκληρα.  
Να είναι νω9ά, χωρίς εντόσθια, βάρους 1.500 – 2.500 gr. 9ερί9ου, εγχώριας 
9ροέλευσης ή 9ροέλευσης Ε.Ε 9ρώτης 9οιότητας, α9ο9τίλωσης, ανέ9αφα, καθαρά 
χωρίς κανένα ορατό ξένο σώµα, (ακαθαρσία ή αίµα), χωρίς ο9οιαδή9οτε ξένη οσµή, 
χωρίς εξέχοντα σ9ασµένα κόκαλα, χωρίς µώλω9ες και χωρίς ίχνη 9ροηγούµενης 
κατάψυξης. Να έχουν εκτραφεί µε 100% φυτική διατροφή, η ο9οία να 9ιστο9οιείται 
α9ό Κρατικό φορέα (AGROCERT).Σε κάθε κοτό9ουλο θα υ9άρχει σήµανση, ό9ου θα 
αναγράφεται ο αριθµός έγκρισης ΕΟΚ του σφαγείου, η θερµοκρασία συντήρησης και 
η ηµεροµηνία ανάλωσης, η χώρα 9ροέλευσης ή ο τό9ος καταγωγής (Κανονισµός 
1337/2013 1η Α9ριλίου 2015). 

Η διακίνησή τους θα 9ρέ9ει να 9ληροί  τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ (Mοντίκι): Νω9ό κρέας α9ό µοσχάρι άνευ οστών άριστης 
9οιότητας χωρίς λί9ος.   
Το νω9ό κρέας (µοσχάρι) να ανήκει στην κατηγορία ταξινόµησης γράµµατος Ζ 
(ηλικίας άνω 8 µηνών αλλά το 9ολύ 12 µηνών, νεαρό µοσχάρι), ό9ως ορίζεται στον 
Κανονισµό της Ευρω9αϊκής Ένωσης Ε.Κ. 566/2008. Να ανήκει α9ό ά9οψη 
διά9λασης στις διαβαθµίσεις των κατηγοριών Ε, U, R, και ως 9ρος την κατάσταση 
9άχυνσης να ανήκει στις διαβαθµίσεις 1 και 2, ό9ως αυτές ορίζονται στους 
Κανονισµούς 1183/2006 και 1234/2007. 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ: Νω9ός κιµάς αMό 100 % µοσχαρίσιο άMαχο κρέας 
(µMούτι ή σMάλα) αλεσµένος κατάλληλα.    
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ( µMούτι) : Το κρέας να είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς 
οσµή και αίµατα α9ό εγκεκριµένα σφαγεία και θα φέρει  τις α9αιτούµενες σηµάνσεις 
ό9ως 9ροβλέ9εται α9ό τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές 
διατάξεις. Να θα 9ροέρχεται  α9ό υγιή και α9αλλαγµένα α9ό νοσήµατα ζώα νεαρής 
ηλικίας µε 9οσοστό ά9αχου κρέατος ως 9οσοστό του βάρους άνω του 45%,9ου έχουν 
υ9οστεί κτηνιατρικό έλεγχο 9ριν και µετά τη σφαγή και έχουν κριθεί µετά α9’ αυτή 
την εξέταση κατάλληλα να σφαγούν και διατεθούν στην κατανάλωση. 
Το κρέας θα συνοδεύεται κατά την 9αραλαβή α9ό τα κατάλληλα 9ιστο9οιητικά 
κτηνιατρικής ε9ιθεώρησης και θα 9ληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές 
διατάξεις 9ου αφορούν την 9αραγωγή, τη διακίνηση και τη διάθεση του 9ροϊόντος. 
Το κρέας θα 9αραδοθεί το 9ρώτο τέταρτο του δηλωµένου χρόνου διατηρησιµότητάς 
τους, τεµαχισµένο και συσκευασµένο  ανάλογα µε τις α9αιτήσεις της Υ9ηρεσίας, µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την 9ροέλευση και την ηµεροµηνία 
λήξης.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ   
Το υλικό της συσκευασίας 9ρέ9ει να είναι κατάλληλο για ε9αφή µε τρόφιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 
νοµοθεσίας (ΚΤΠ) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά µε 
τις ορθές 9ρακτικές 9αραγωγής υλικών και αντικειµένων 9ου 9ροορίζονται να 
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έλθουν σε ε9αφή µε τρόφιµα. Ε9ίσης, να 9ληρούν τους όρους υγιεινής σύµφωνα µε 
τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ). 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ  
Το κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάµους, ώστε να διασφαλίζεται 
θερµοκρασία 7° το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαµοι 
9ρέ9ει να είναι εφοδιασµένοι µε όργανα θερµοµέτρησης, και η καταγραφή της 
θερµοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον 
έλεγχο. 
Η διανοµή 9ρέ9ει να γίνεται µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υ9ό ψύξη σε 
ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας (ό9ως 9ρέ9ει να ε9ικαιρο9οιηµένη σχετική 
άδεια 9ου εκδίδεται α9ό τις αρµόδιες Υ9ηρεσίες. 

Η 9αράδοση θα γίνει  τµηµατικά στο χώρο των Παιδικών Σταθµών, µε 
ευθύνη του 9ροµηθευτή  και δικά του µεταφορικά µέσα  
 
6.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: 
 Τα είδη ο9ωρο9ωλείου(φρούτα και λαχανικά) θα είναι άριστης 9οιότητας, κατά 
9ροτίµηση ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 9ρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή και χωρίς 
ίχνη 9ροσβολών α9ό έντοµα, 9αράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και ζηµιές α9ό 
9αγετό. Ε9ίσης, να είναι καθαρά, α9αλλαγµένα α9ό χώµα και ορατά ίχνη 
λι9ασµάτων, καθώς και ίχνη φυτοφαρµάκων και να µην είναι µεταλλαγµένα. 
Να έχουν ωριµότητα, 9ου να ε9ιτρέ9ει αντοχή σε µεταφορά και µεταχείριση ώστε να 
αντα9οκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας της κάθε Υ9ηρεσίας και γενικά να είναι 
στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανά9τυξης για να καταναλωθούν. 
 Οι συσκευασίες των ο9ωρολαχανικών να είναι κατά 9ροτίµηση χάρτινες, καθαρές 
,α9αλλαγµένες α9ό οσµές, ξένα σώµατα και υγρασία, ώστε να εξασφαλίζεται η 
µεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανο9οιητική κατάσταση. Να µην έχουν 
υγρασία µεγαλύτερη α9ό το ε9ιτρε9όµενο όριο. Στα συνοδευτικά δελτία να 
αναγράφεται ο χώρος 9ροέλευσης 
 Τα νω9ά ο9ωρολαχανικά 9ρέ9ει να 9ληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες 
Εγκυκλίους και Α9οφάσεις του Υ9ουργείου Αγροτικής Ανά9τυξης και Τροφίµων. 

Η µεταφορά τους θα γίνεται µε καθαρά α9ολυµασµένα και κλειστά 
µεταφορικά µέσα του Προµηθευτή.   
   Οι τιµές τους ελέγχονται α9ό το ∆ελτίο Τιµών 9ου εκδίδει εκάστοτε η ∆/νση 
Ανά9τυξης Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας, Τµήµα Εµ9ορίου και Τουρισµού 
Αγρινίου. 
Για ότι δεν 9ροβλέ9εται α9ό τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών θα ισχύουν οι 
εκάστοτε Αγορανοµικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 
7.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ: 
Το 9ροϊόν να 9ληροί τους όρους 9ου αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τις εκάστοτε Κοινοτικές, Αγορανοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Η 
συσκευασία θα 9ρέ9ει να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά ό9ως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του Κ.Τ.Π 9ερί ε9ισήµανσης.  Ειδικότερα: 
Α. Άρτος (ψωµί): Ο άρτος 9ρέ9ει να είναι λευκός  τύ9ου 70%  και ολικής άλεσης των 
380 gr. καθαρού βάρους, 9αραδιδόµενος 3 µε 4 ώρες µετά τον εκλιβανισµό του, 
δικαιολογηµένης της νοµίµου α9οµείωσης. Για την 9αρασκευή του θα 9ρέ9ει να 
χρησιµο9οιούνται  άλευρα σίτου Α’ 9οιότητας. Πρέ9ει να είναι καλά ψηµένος και 
να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του. Η  9αρασκευή να γίνεται αυθηµερόν, 
η δε συσκευασία να 9ραγµατο9οιείται αφού έχουν α9οκτήσει τη θερµοκρασία του 
9εριβάλλοντος. 
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Β. ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Τα µελοµακάρονα 9ρέ9ει να έχουν 9αρασκευασθεί µε τον 
9αραδοσιακό τρό9ο α9ό αγνά υλικά, να είναι καλά ψηµένα και να έχουν την 
κανονική και νόµιµη υγρασία τους. 
Τα υλικά 9αρασκευής 9ρέ9ει να είναι άριστης 9οιότητας και φρέσκα σύµφωνα µε τις 
αγορανοµικές διατάξεις. Πρέ9ει να 9αρασκευάζονται όχι νωρίτερα α9ό µία µέρα 
9ριν την 9αράδοσή τους. 
Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ: Η βασιλό9ιτα 9ρέ9ει να έχει 9αρασκευασθεί µε τον 9αραδοσιακό 
τρό9ο α9ό αγνά υλικά, να είναι καλά ψηµένη και να έχει την κανονική και νόµιµη 
υγρασία της. Α9αραίτητα συστατικά για την 9αρασκευή τους είναι γάλα, βούτυρο, 
αυγά, λι9αρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, µαγιά και αλεύρι. Τα υλικά 9αρασκευής 
9ρέ9ει να είναι άριστης 9οιότητας και φρέσκα, σύµφωνα µε τις αγορανοµικές 
διατάξεις. 
Πρέ9ει να 9αρασκευάζεται όχι νωρίτερα α9ό µία µέρα 9ριν την 9αράδοσή της. 
 
8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ   
ΛΑΥΡΑΚΙ ιχθυοτροφείου: Τα ψάρια θα είναι αρίστης Mοιότητας ,κατά Mροτίµηση 
εγχώρια, αλιευµένα  το Mροηγούµενο 24ωρο Mριν την Mαραλαβή και να Mληρούν 
τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Το δέρµα 
τους θα είναι λείο , στιλMνό , και σφριγηλό. Τα µάτια θα είναι γυαλιστερά .Τα 
εντόσθια να έχουν  ζωηρό κόκκινο χρώµα και να µην είναι αλλοιωµένα. Το βάρος 
τους ανά τεµάχιο να  είναι άνω  των  500  gr.   
Μεταξύ των δικαιολογητικών αMαιτείται και η Mροσκόµιση βεβαίωσης της 
∆/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια Mροέρχονται αMό καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα 
ή αMό εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP ή αντίστοιχο καθώς εMίσης και 
Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

        
 
Αγρίνιο,  16-4-2018 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Αγρίνιο, 16-4-2018 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 





 29 

 
 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

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

ΠΟΣΟ  
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 

ΤΜΗΜΑ1 :ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ   (CPV:15000000-8)  96.324,00 18.335,51 114.659,51 

2 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙ∆Η  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΚΑΠΗ)  (CPV 
:15000000-8)  19.150,00 4.586,10 23.736,10 

3 ΤΜΗΜΑ3: ΕΛΑΙΑ (CPV15411000-2  ) 27.976,00 3.636,88 31.612,88 

4 

ΤΜΗΜΑ 4: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ -
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
(CPV15500000-3)  46.120,00 5.995,60 52.115,60 

5 
ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ  ΨΑΡΙΑ ( 
CPV03311000-2):  24.850,00 3.230,50 28.080,50 

6 

ΤΜΗΜΑ 6: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ   
ΨΑΡΙΑ& ΛΑΧΑΝΙΚΑ ( CPV15000000-
8)  12.050,00 1.566,50 13.616,50 

7 
ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  
(CPV15110000-2 )  40.672,00 5.287,36 45.959,36 

8 
ΤΜΗΜΑ 8 : ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
(CPV 15810000-9)  62.107,00 8.525,68 70.632,68 

Αρ. Μελέτης:  51/16-4-2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6  
Τ.Κ. 30131  Αγρίνιο  
Τηλέφωνο:2641360274 
Fax:2641360277   

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  1.418,767,27 Ευρώ  
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9 
ΤΜΗΜΑ 9: ΠΟΤΑ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΟΙ  ( CPV 15900000-7 )  4.860,00 1.166,40 6.026,40 

10 

ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ 
(ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) - CPV 
03220000-9 35.521,00 4.617,73 40.138,73 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1: 369.630,00 56.948,26 426.578,26 

ΟΜΑ∆Α 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
A/A ΤΜΗΜΑ  ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 
ΤΜΗΜΑ1 :  ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-
CPV:15000000-8)  2.232,30 456,54 2.688,84 

2 
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΛΑΙΑ  CPV:15411000-2 

714,50 112,30 826,80 

3 

ΤΜΗΜΑ 3: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 
CPV15500000-3 

1.155,30 150,19 1.305,49 

4 

ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΨΑΡΙΑ 
/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ( CPV15000000-8)  

714,15 92,84 806,99 

5 

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  
(CPV:15110000-2 )  

2.253,00 292,89 2.545,89 

6 
ΤΜΗΜΑ 6 : ΠΟΤΑ -ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  
ΧΥΜΟΙ - CPV15900000-7 165,00 39,60 204,60 

7 

ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΦΡΟΥΤΑ -ΛΑΧΑΝΙΚΑ) CPV03220000-
9 1.016,74 132,18 1.148,92 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ  2: 8.251,00 1.276,54 9.527,54 

ΟΜΑ∆Α 3:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ∆ΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ   
A/A ΤΜΗΜΑ  ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-
ΖΥΜΑΡΙΚΑ -CPV15000000-8  56.100,00 7.293,00 63.393,00 

2 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-
ΟΣΠΡΙΑ -CPV15000000-8  102.600,00 13.338,00 115.938,00 

3 
ΤΜΗΜΑ 3 :  ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -CPV15000000-8  82.200,00 17.088,00 99.288,00 

4 
ΤΜΗΜΑ 4: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ  -CPV:15500000-3 19.200,00 2.496,00 21.696,00 

5 
ΤΜΗΜΑ 5:  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟCPV:15112130-6 63.600,00 8.268,00 71.868,00 
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6 
ΤΜΗΜΑ 6:  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ -CPV:15113000-3 97.929,00 12.730,77 110.659,77 

7 
ΤΜΗΜΑ 5:  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -
ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ  ΑΡΝΙ - CPV:15115100-8 132.480,00 17.222,40 149.702,40 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 3: 554.109,00 78.436,17 632.545,17 

ΟΜΑ∆Α 4:ΕΙ∆Η  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.∆.Α.). 
A/A TMHMA  ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -
ΣΝΑΚ ( CPV:15000000-8 ) 30.932,00 6.552,15 37.484,15 

2 
ΤΜΗΜΑ 2: ΠΟΤΑ -ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-
ΧΥΜΟΙ ( CPV:   15900000-7) 13.175,00 3.162,00 16.337,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 4 :  44.107,00 9.714,15 53.821,15 

ΟΜΑ∆Α  5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
(ΑΠΟΚΡΙΕΣ, ΚΟΥΛΟΥΜΑ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ )   
A/A TMHMA  ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   
CPV:15000000-8 10.120,00 2.376,00 12.496,00 

2 
ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: 
15811000-6) 2.500,00 325,00 2.825,00 

3 
ΤΜΗΜΑ 3:  ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΓΕΥΜΑ,    
(CPV :15894400-5) 5.500,00 1.320,00 6.820,00 

4 
ΤΜΗΜΑ 4:   ΓΛΥΚΑ    (CPV :15812200-
5 ) 2.025,00 486,00 2.511,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 5 :  20.145,00 4.507,00 24.652,00 

ΟΜΑ∆Α 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ   ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΜΗ  ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ  ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
A/A ΤΜΗΜΑ   ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(CPV15000000-8 )  8.662,30 1.447,21 10.109,51 

  
ΤΜΗΜΑ 2 : ΕΙ∆Η  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ   
(CPV: 15811000-6) 8.640,00 1.123,20 9.763,20 

  
ΤΜΗΜΑ 3:  ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  
(CPV:15110000-2) 14.416,80 1.874,18 16.290,98 
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ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ   
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ( CPV15000000-8) 2.597,00 337,61 2.934,61 

  

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΦΡΟΥΤΑ -ΛΑΧΑΝΙΚΑ)-   ( CPV: 
03220000 – 9 ) 4.341,90 564,45 4.906,35 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 6 :  38.658,00 5.346,65 44.004,65 

ΟΜΑ∆Α 7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ  (ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ) ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ . 
A/A ΤΜΗΜΑ   ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

 1 
ΤΜΗΜΑ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ  (CPV 15511600-9( 153.000,00 19.890,00 172.890,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 7 :  153.000,00 19.890,00 172.890,00 
ΟΜΑ∆Α 8 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ  (ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ) ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  ΝΠ∆∆  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 
A/A TMHMA  ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

 1 
ΤΜΗΜΑ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ   (CPV 15511600-9 ) 25.500,00 3.315,00 28.815,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 8 :  25.500,00 3.315,00 28.815,00 
ΟΜΑ∆Α 9: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ  (ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ) ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  ΝΠ∆∆  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 
A/A TMHMA  ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

 1 
ΤΜΗΜΑ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ   (CPV 15511600-9 ) 22.950,00 2.983,50 25.933,50 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 9 :  22.950,00 2.983,50 25.933,50 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ 1-9:  1.236.350,00 182.417,27 1.418.767,27 
 

        
 
Αγρίνιο,  16-4-2018 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Αγρίνιο, 16-4-2018 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑ∆Α 1: ΕΙ∆Η  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΝΠ∆∆  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α) 
ΤΜΗΜΑ1 :ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ (CPV:15000000-8)   

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ  

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟ
ΣΟΣ
ΤΟ 
ΦΠ
Α  

1 
ΑΛΑΤΙ 
ΗΜΙΧΟΝ∆ΡΟ 1Kg ΚΙΛΟ 2.200 1,40 3.080,00 739,20 3.819,20 24% 

2 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Kg ΚΙΛΟ 360 1,00 360,00 46,80 406,80 13% 

3 

ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 
ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ 
ΜΟΝΟ ΤΟΥ 
,ΠΑΚΕΤΟ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ  1.300 0,90 1.170,00 152,10 1.322,10 13% 

4 

ΑΥΓΑ  53-63gr 
ΧΑΡΤΙΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΤΕΜ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α 1.800 3,20 5.760,00 748,80 6.508,80 13% 

5 

ΒΑΝΙΛΙΕΣ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
(ΠΕΝΤΕ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ  500 0,50 250,00 60,00 310,00 24% 

6 

 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  
ΤΥΠΟΥ  
CORNFLAKES 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
ΓΡ. ΤΕΜ. 1.300 3,15 4.095,00 982,80 5.077,80 24% 

Αρ. Μελέτης:  51/16-4-2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6  
Τ.Κ. 30131  Αγρίνιο  
Τηλέφωνο:2641360274 
Fax:2641360277   

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  1.418.767,27 Ευρώ  
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7 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΚΙΛΟ 1.200 0,85 1.020,00 244,80 1.264,80 24% 

8 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ- 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 
ΜΕΤΡΙΟ  ΠΑΚΕΤΟ 
500 gr ΤΕΜΑΧΙΟ  3.000 0,85 2.550,00 331,50 2.881,50 13% 

9 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ -
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 
ΚΟΦΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 
500 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ  3.500 0,85 2.975,00 386,75 3.361,75 13% 

10 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ- 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  
Νο2  500gr ΤΕΜΑΧΙΟ  2.200 0,85 1.870,00 243,10 2.113,10 13% 

11 
ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 
125gr ΤΕΜΑΧΙΟ  320 1,45 464,00 111,36 575,36 24% 

12 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50 gr ΦΑΚ. 250 1,10 275,00 66,00 341,00 24% 

13 

ΚΑΝΕΛΛΑ 
ΤΡΙΜΜΕΝΗ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50gr ΦΑΚ. 300 1,00 300,00 72,00 372,00 24% 

14 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GEL  
ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΙΛΟ 800 6,80 5.440,00 1.305,60 6.745,60 24% 

15 

 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
ΤΥΠΟΥ  ΒΙΤΑΜ 
SOFT 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
250ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ  1.200 1,20 1.440,00 345,60 1.785,60 24% 

16 

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΣΕ 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 
-500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ  2.000 1,50 3.000,00 720,00 3.720,00 24% 

17 ΜΕΛΙ  θυµάρι ΚΙΛΟ  1.000 9,00 9.000,00 1.170,00 10.170,00 13% 

18 

ΜΠΕΙΚΙΝ 
ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20gr 
(2 +1)  ΤΕΜΑΧΙΟ  600 0,50 300,00 72,00 372,00 24% 

19 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ 
ΤΥΠΟΥ 
ΜΙΡΑΝΤΑΠΑΚΕΤ
Ο 250 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ  4.000 1,50 6.000,00 1.440,00 7.440,00 24% 

20 
ΜΠΕΣΑΜΕΛ 
ΚΟΥΤΙ 162ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  800 1,50 1.200,00 288,00 1.488,00 24% 

21 ΞΥ∆Ι  350-400 gr ΤΕΜΑΧΙΟ  600 0,90 540,00 129,60 669,60 24% 
22 ΠΙΠΕΡΙ 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ  500 1,40 700,00 168,00 868,00 24% 
23 ΡΙΓΑΝΗ 50gr ΤΕΜΑΧΙΟ  500 2,00 1.000,00 130,00 1.130,00 13% 
24 ΡΕΒΙΘΙΑ  500GR ΤΕΜΑΧΙΟ  1.000 2,20 2.200,00 286,00 2.486,00 13% 

25 
ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 
ΨΗΜΕΝΟ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ  2.400 1,70 4.080,00 530,40 4.610,40 13% 
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26 

ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ 
(ΝΥΧΑΚΙ Η 
ΓΛΑΣΕ) 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ  1.600 1,70 2.720,00 353,60 3.073,60 13% 

27 ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ 500gr ΤΕΜ. 700 1,10 770,00 100,10 870,10 13% 

28 
ΤΑΧΙΝΙ  ΜΕ ΜΕΛΙ  
350ΓΡ ΓΥΑΛΙΝΟ  ΤΕΜ  1.200 5,80 6.960,00 1.670,40 8.630,40 24% 

29 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝ
ΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 
ΧΑΡΤΙΝΗ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
500GR ΤΕΜ. 1.300 0,85 1.105,00 265,20 1.370,20 24% 

30 

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ  
400-410gr  ΣΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
∆ΟΧΕΙΟ  ΤΕΜ. 3.000 1,50 4.500,00 1.080,00 5.580,00 24% 

31 
ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΠΑΚΕΤΟ 500gr ΤΕΜ. 900 2,20 1.980,00 257,40 2.237,40 13% 

32 
ΦΑΚΕΣ ΠΑΚΕΤΟ  
500 gr ΤΕΜ. 3.200 2,20 7.040,00 915,20 7.955,20 13% 

33 
ΦΥΛΛΟ 
ΚΡΟΥΣΤΑΣ 450gr ΤΕΜ. 900 3,60 3.240,00 777,60 4.017,60 24% 

34 ΧΑΛΒΑΣ  ΚΙΛΟ 800 8,80 7.040,00 1.689,60 8.729,60 24% 

35 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΠΑΚΕΤΑ 125gr 
(ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ) ΤΕΜ, 1.000 1,90 1.900,00 456,00 2.356,00 24% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1:  96.324,00 
18.335,5
1 

114.659,5
1   

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙ∆Η  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΚΑΠΗ)  
(CPV :15000000-8)  

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ  

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟ
ΣΟΣ
ΤΟ 
ΦΠ
Α  

1 

ΚΑΦΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΚ. 
ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ 
1Kg ΚΙΛΟ 1.100 12,00 13.200,00 3.168,00 16.368,00 24% 

2 

ΤΣΑΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 20 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 900 1,40 1.260,00 302,40 1.562,40 24% 

3 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΣΥΣΚ. 1.600 1,90 3.040,00 729,60 3.769,60 24% 
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ΠΑΚΕΤΑ 125gr 
(ΣΤΑΡΕΝΙΑ) 

4 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 20 ΤΕΜ. ΣΥΣΚ. 60 1,50 90,00 11,70 101,70 13% 

5 

ΓΛΥΚΟ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 
ΚΙΛΟΥ (ΚΕΡΑΣΙ) ΚΙΛΟ 120 6,50 780,00 187,20 967,20 24% 

6 

ΓΛΥΚΟ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ  
ΚΙΛΟΥ 
(ΣΤΑΦΥΛΙ) ΚΙΛΟ 120 6,50 780,00 187,20 967,20 24% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2:  19.150,00 4.586,10 23.736,10   

ΤΜΗΜΑ3: ΕΛΑΙΑ (CPV15411000-2  )  

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ  

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟ
ΣΟΣ
ΤΟ 
ΦΠ
Α  

1 

EXTRA 
ΠΑΡΘΕΝΟ 5 L 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ. 1.300 21,52 27.976,00 3.636,88 31.612,88 13% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3:  27.976,00 3.636,88 31.612,88   
ΤΜΗΜΑ 4:ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (CPV15500000-3)  

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ  

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟ
ΣΟΣ
ΤΟ 
ΦΠ
Α  

1 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ 
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 
(ΠΟΠ) ΚΙΛΟ 1.000 9,00 9.000,00 1.170,00 10.170,00 13% 

2 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ  Κιλό 2.800 6,90 19.320,00 2.511,60 21.831,60 13% 

3 

ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 
ΤΥΡΙ  ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΣΕΡΙ Κιλό 1.000 8,00 8.000,00 1.040,00 9.040,00 13% 

4 
ΓΙΑΟΥΡΤΑΚΙΑ 
200gr 

Τεµάχιο 
1.400 1,00 1.400,00 182,00 1.582,00 13% 

5 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΑΓΕΛΑ∆ΑΣ 
ΠΛΗΡΕΣ Τεµάχιο 8.000 1,05 8.400,00 1.092,00 9.492,00 13% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4:  46.120,00 5.995,60 52.115,60   

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΡΕΣΚΑ  ΨΑΡΙΑ ( CPV03311000-2) 

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ  

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟ
ΣΟΣ
ΤΟ 
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ΦΠ
Α  

1 
ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟ 
(ΛΑΥΡΑΚΙ) ΚΙΛΟ 3.500 7,10 24.850,00 3.230,50 28.080,50 13% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5:  24.850,00 3.230,50 28.080,50   

ΤΜΗΜΑ 6: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ   ΨΑΡΙΑ& ΛΑΧΑΝΙΚΑ ( CPV15000000-8) 

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ  

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟ
ΣΟΣ
ΤΟ 
ΦΠ
Α  

1 
ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤ/ΝΟΣ ΚΙΛΟ 1.000 1,65 1.650,00 214,50 1.864,50 13% 

2 

ΧΤΑΠΟ∆Ι  
ΠΛΟΚΑΜΙΑ  
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 800 13,00 10.400,00 1.352,00 11.752,00 13% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6:  12.050,00 1.566,50 13.616,50   

ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  (CPV15110000-2 )  

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ  

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟ
ΣΟΣ
ΤΟ 
ΦΠ
Α  

1 

ΚΙΜΑΣ  
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ (   
100% ΑΠΑΧΟ 
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ  
ΑΠΌ ΜΠΟΥΤΙ Ή 
ΣΠΑΛΑ )  ΚΙΛΟ 2.200 7,77 17.094,00 2.222,22 19.316,22 13% 

2 
ΜΟΣΧΑΡΙ   
ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΙΛΟ 800 7,61 6.088,00 791,44 6.879,44 13% 

3 
ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΜΠΟΥΤΙ  ΚΙΛΟ  500 4,14 2.070,00 269,10 2.339,10 13% 

4 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 6.000 2,57 15.420,00 2.004,60 17.424,60 13% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7:  40.672,00 5.287,36 45.959,36   

ΤΜΗΜΑ 8 : ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  (CPV 15810000-9)  

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ  

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟ
ΣΟΣ
ΤΟ 
ΦΠ
Α  

1 ΑΡΤΟΣ 380gr ΤΕΜ. 50.000 0,80 40.000,00 5.200,00 45.200,00 13% 

2 

ΑΡΤΟΣ 380gr  
ΟΛΙΚΗΣ  
ΑΛΕΣΗΣ ΤΕΜ 20.000 0,90 18.000,00 2.340,00 20.340,00 13% 

3 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ  ΚΙΛΟ  240 8,05 1.932,00 463,68 2.395,68 24% 

4 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝ
Α ΚΙΛΟ 300 7,25 2.175,00 522,00 2.697,00 24% 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8:  62.107,00 8.525,68 70.632,68   

ΤΜΗΜΑ 9: ΠΟΤΑ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΟΙ  ( CPV 15900000-7 )  

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ  

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟ
ΣΟΣ
ΤΟ 
ΦΠ
Α  

1 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α  
ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΑΛΗ 1,5 L ΤΕΜ. 740 1,50 1.110,00 266,40 1.376,40 24% 

2 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α 
ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΑΛΗ 1,5 L ΤΕΜ. 900 1,50 1.350,00 324,00 1.674,00 24% 

3 

ΛΕΜΟΝΑ∆Α 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΑΛΗ  1,5L ΤΕΜ. 1.000 1,50 1.500,00 360,00 1.860,00 24% 

4 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
ΤΥΠΟΥ 
ΓΚΑΖΟΖΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΑΛΗ  1,5L ΤΕΜ. 200 1,50 300,00 72,00 372,00 24% 

5 

 ΣΟ∆Α  ΚΟΥΤΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
0,33L ΤΕΜ. 1.000 0,60 600,00 144,00 744,00 24% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9:  4.860,00 1.166,40 6.026,40   

ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) - CPV 03220000-9 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ  

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟ
ΣΟΣ
ΤΟ 
ΦΠ
Α  

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 800 0,50 400,00 52,00 452,00 13% 
2 ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ ΚΙΛΟ 300 2,05 615,00 79,95 694,95 13% 

3 
ΑΝΗΘΟΣ 
(ΜΑΤΣΑΚΙ) ΤΕΜ. 600 0,44 264,00 34,32 298,32 13% 

4 ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΚΙΛΟ 600 1,70 1.020,00 132,60 1.152,60 13% 
5 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 400 1,60 640,00 83,20 723,20 13% 
6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 700 0,93 651,00 84,63 735,63 13% 
7 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 400 0,40 160,00 20,80 180,80 13% 
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 500 1,90 950,00 123,50 1.073,50 13% 

9 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΚΙΑ 
ΦΡΕΣΚΑ  ΜΑΤΣΑΚΙ 700 0,44 308,00 40,04 348,04 13% 

10 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΚΙΛΟ 3.500 0,56 1.960,00 254,80 2.214,80 13% 
11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 1.200 0,52 624,00 81,12 705,12 13% 
12 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 1.000 0,82 820,00 106,60 926,60 13% 
13 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ  ΜΑΤΣΑΚΙ 900 0,43 387,00 50,31 437,31 13% 
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14 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 900 1,00 900,00 117,00 1.017,00 13% 
15 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 2.500 0,50 1.250,00 162,50 1.412,50 13% 
16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 300 2,20 660,00 85,80 745,80 13% 
17 ΜΗΛΑ ΚΙΛΟ 3.200 1,26 4.032,00 524,16 4.556,16 13% 
18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 3.200 1,44 4.608,00 599,04 5.207,04 13% 
19 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 1.500 1,20 1.800,00 234,00 2.034,00 13% 
20 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 11.000 0,60 6.600,00 858,00 7.458,00 13% 
21 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 600 1,00 600,00 78,00 678,00 13% 
22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 500 2,65 1.325,00 172,25 1.497,25 13% 
23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 1.800 0,60 1.080,00 140,40 1.220,40 13% 
24 ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 700 1,50 1.050,00 136,50 1.186,50 13% 
25 ΣΕΛΙΝΟ  ΚΙΛΟ 400 1,36 544,00 70,72 614,72 13% 
26 ΣΚΟΡ∆Α ΤΕΜ. 1.300 0,41 533,00 69,29 602,29 13% 
27 ΣΠΑΝΑΚΙ  ΚΙΛΟ 500 1,48 740,00 96,20 836,20 13% 

28 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ΝΩΠΑ ΚΙΛΟ 500 2,00 1.000,00 130,00 1.130,00 13% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10:  35.521,00 4.617,73 40.138,73  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1: 
369.630,0
0 

56.948,2
6 

426.578,2
6  

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
Αγρίνιο,  16-4-2018 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Αγρίνιο, 16-4-2018 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

Άρθρο 1ο :Αντικείµενο  

Αντικείµενο  της 9αρούσας  είναι η  9ροµήθεια ειδών σίτισης  για την κάλυψη των 
αναγκών των Υ9ηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου  και των Νοµικών του Προσώ9ων  για 
διάστηµα  δύο ετών. Τα είδη και οι τεχνικές  9ροδιαγραφές τους 9εριγράφονται  στις 
τεχνικές 9ροδιαγραφές και τον 9ροϋ9ολογισµό  της 9αρούσας µελέτης.  
 
Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της 9ροµήθειας διέ9ονται α9ό τις 
διατάξεις: 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υ9ηρεσιών (9ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
ανα9τυξιακών 9αρεµβάσεων για την 9ρογραµµατική 9ερίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τρο9ο9οίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα9τυξιακών 9αρεµβάσεων για την 
9ρογραµµατική 9ερίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε9ο9τείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Α9λουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ9ων και Υ9ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τρο9ο9οίηση ∆ιατάξεων του 9.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοι9ές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της 9αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την κατα9ολέµηση των καθυστερήσεων 
9ληρωµών στις εµ9ορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

Αρ. Μελέτης:  51/16-4-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6  
Τ.Κ. 30131  Αγρίνιο  
Τηλέφωνο:2641360274 
Fax:2641360277 

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  1.418.767,27Ευρώ  
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7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ9οχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και 9ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

10. του άρθρου 5 της α9όφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υ9ουργού 
Εσωτερικών 

11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και το9ικό Τύ9ο και άλλες διατάξεις»,   

12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
α9οτρο9ή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του 
Ε.Σ.Ρ., του 9.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικο9οίηση  µετοχών Ελληνικών 
Ανωνύµων Εταιρειών 9ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
9ροµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 9ροσώ9ων του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα», της κοινής α9όφασης των Υ9ουργών Ανά9τυξης και Ε9ικρατείας µε αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των 
µητρώων του ν.3310/2005, ό9ως τρο9ο9οιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και 
της α9όφασης του Υφυ9ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε 
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις ο9οίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”,  

16. του 9.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο9οίηση διατάξεων για την 9ρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

17. του 9.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υ9οχρεώσεων α9ό τους ∆ιατάκτες” 
18. της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Α9όφασης του Υ9ουργού Οικονοµίας και 
Ανά9τυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υ9ουργείου Οικονοµίας και Ανά9τυξης» 

19. της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Α9όφασης του Υ9ουργού Οικονοµίας και 
Ανά9τυξης «Τεχνικές λε9τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

20. του Π∆ 39/2017 ( ΦΕΚ 64/4-5-2017 τεύχος Α’) ‘’Κανονισµός  εξέτασης 
Προδικαστικών 9ροσφυγών  ενώ9ιον  της Αρχής Εξέτασης  Προδικαστικών  
9ροσφυγών’’,  

21. 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. 

 
Άρθρο 3ο :ΤρόMος εκτέλεσης της Mροµήθειας 
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Η εκτέλεση της 9ροµήθειας αυτής θα 9ραγµατο9οιηθεί µε ανοικτό  
ηλεκτρονικό άνω των ορίων  διαγωνισµό µε τους όρους 9ου καθορίζει  η Οικονοµική 
Ε9ιτρο9ή σύµφωνα και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 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   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 .  
 
Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α)  Η ∆ιακήρυξη  ∆ιαγωνισµού   
Β)  Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές  
Γ)  Ενδεικτικός Προϋ9ολογισµός 
∆)  Συγγραφή υ9οχρεώσεων 
 
Άρθρο 5ο :  Κατακύρωση  αMοτελέσµατος 
Μετά την αξιολόγηση των 9ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδο9οιεί εγγράφως τον 
9ροσφέροντα/στους 9ροσφέροντες, στους ο9οίους 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«9ροσωρινό/οι ανάδοχο/οι»), να υ9οβάλει εντός 9ροθεσµίας, 15 ηµερών α9ό την 
κοινο9οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο9οίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ό9ως αυτά αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης .  
Η διαδικασία ελέγχου των 9αρα9άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη 9ρακτικού α9ό το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο α9οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη α9όφασης 
είτε για την κήρυξη του 9ροσωρινού αναδόχου ως εκ9τώτου είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα α9οτελέσµατα του ελέγχου των 
9αρα9άνω δικαιολογητικών, ε9ικυρώνονται µε την α9όφαση κατακύρωσης η ο9οία 
κοινο9οιείται αµέσως , µαζί µε αντίγραφο όλων των 9ρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των 9ροσφορών, σε κάθε 9ροσφέροντα εκτός α9ό τον 
9ροσωρινό ανάδοχο µε κάθε 9ρόσφορο τρό9ο. 
 Αναλυτικά  η  διαδικασία κατακύρωσης  αναφέρεται  στα άρθρα  103,104 & 105 του 
Ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 6ο :Ανακοίνωση αMοτελέσµατος 
Μετά την ε9έλευση των εννόµων α9οτελεσµάτων της α9όφασης κατακύρωσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 105  του Ν. 4412/2016 ,  η αναθέτουσα αρχή 9ροσκαλεί τον 
ανάδοχο/τους αναδόχους να 9ροσέλθει για την υ9ογραφή του συµφωνητικού, εντός 
είκοσι (20) ηµερών α9ό την κοινο9οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 9ρόσκλησης. 
 Εάν ο ανάδοχος δεν 9ροσέλθει να υ9ογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
9ροθεσµία 9ου ορίζεται στην ειδική 9ρόκληση, 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. Αν κανένας α9ό τους 9ροσφέροντες δεν 9ροσέλθει 
για την υ9ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, 
σύµφωνα µε την 9ερί9τωση δ' της 9αραγράφου 2 του άρθρου 106. 
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Άρθρο 6ο :  ∆ιάρκεια   της σύµβασης 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  για  διάστηµα δύο  ετών  αρχής γενοµένης:     
1. Για την  9ροµήθεια ειδών σίτισης  για τις ανάγκες του ΝΠ∆∆  Κοινωνικής  
Προστασίας  & Αλληλεγγύης   (ΚΟΙΠΑ )  ( ΟΜΑ∆Α 1 της 9ροµήθειας  ),   α9ό την   
υ9ογραφής της .  
2. Για την  9ροµήθεια ειδών σίτισης  για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 
∆ήµου Αγρινίου ( ΟΜΑ∆Α  2  της 9ροµήθειας  ), α9ό τη  λήξη  της  9ροηγούµενης   
σύµβασης  (εντός του έτους 2019 ). 
3. Για την  9ροµήθεια ειδών σίτισης  για τις ανάγκες του  Κοινωνικού Παντο9ωλείου του 
∆ήµου Αγρινίου   ( ΟΜΑ∆Α 3 της 9ροµήθειας  ),  α9ό  1-1-2019  .  
4. Για την 9ροµήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς  Ε9ιχείρησης 
∆ήµου Αγρινίου ( ΟΜΑ∆Α 4 της 9ροµήθειας),  α9ό  1/1/2019. 
5. Για την  9ροµήθεια  τροφίµων για τη διοργάνωση  εκδηλώσεων  ( ΑΠΟΚΡΙΕΣ, 
ΚΟΥΛΟΥΜΑ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ), α9ό   την υ9ογραφή της .      
6. Για την  9ροµήθεια ειδών σίτισης  για τη ∆οµή   Συσσιτίου  της  ∆/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας, α9ό  την υ9ογραφή της . 
7. Για την 9ροµήθεια  9ρόσθετων 9αροχών σε είδος  ( γάλα  εβα9ορέ ) για τους 
Εργαζόµενους του ∆ήµου  Αγρινίου , α9ό την υ9ογραφή της . 
8.  Για την 9ροµήθεια  9ρόσθετων 9αροχών σε είδος  ( γάλα  εβα9ορέ ) για τους 
εργαζόµενους του ΝΠ∆∆ Σχολική Ε9ιτρο9ή Α/θµιας  Εκ9αίδευσης, α9ό την υ9ογραφή 
της. 
9. Για την 9ροµήθεια  9ρόσθετων 9αροχών σε είδος   ( γάλα  εβα9ορέ ) για τους 
εργαζόµενους του ΝΠ∆∆ Σχολική Ε9ιτρο9ή  Β/θµιας  Εκ9αίδευσης  , α9ό την υ9ογραφή 
της 
 Οι συµβάσεις  δύναται να 9αραταθούν  ως την ανάδειξη νέων  αναδόχων  και για  
χρονικό διάστηµα  όχι  µεγαλύτερο  των τριών (3) µηνών   χωρίς  κατά την 
9αράταση να  υ9άρχει υ9έρβαση  του  συµβατικού 9οσού.  
 
Άρθρο 7ο : Παράδοση - Παραλαβή    
Ο χρόνος 9αράδοσης ορίζεται  σε  9έντε (5) ηµέρες α9ό την 9αραγγελία  σε 
α9οθηκευτικό χώρο  του ∆ήµου  και των Νοµικών του  Προσώ9ων .  Τα 9ρος 
9ροµήθεια είδη θα 9αραδίδονται  τµηµατικά ή στο σύνολό τους  ανάλογα µε τις  
ανάγκες  των Υ9ηρεσιών του ∆ήµου και των  Νοµικών  του Προσώ9ων . Για  την 
τµηµατική 9αραλαβή  , η συχνότητα  και οι 9οσότητες   θα   καθοριστούν   ανάλογα 
µε τις  ανάγκες  των Υ9ηρεσιών. Ο ανάδοχος  αναλαµβάνει την 9λήρη ευθύνη για 
την έγκαιρη, σωστή και χωρίς ο9οιοδή9οτε 9ρακτικό 9ρόβληµα για το ∆ήµο και την 
αρµόδια ε9ιτρο9ή 9αραλαβής 9αράδοση των 9ρος 9ροµήθεια ειδών . 
 O ∆ήµος  δεν υ9οχρεούται στην εξάντληση είτε των 9οσοτήτων είτε της 9ίστωσης  

της σύµβασης. Ε9ίσης 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 και µε την 9ροϋ9όθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών 9ου τελικά 
θα 9αραγγελθούν δεν θα υ9ερβεί το 9οσό της  σύµβασης.  Ο ανάδοχος υ9οχρεούται 
να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο 9αραλαβής ή 
χρησιµο9οίησης τους. 
 
Άρθρο 8ο:Εγγύηση καλής εκτέλεσης   
Ο 9ροµηθευτής στον ο9οίο θα γίνει η κατακύρωση της 9ροµήθειας, υ9οχρεούται να 
καταθέσει 9ρο ή κατά την υ9ογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς 
υλο9οίησης της 9ροµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για 9οσό ίσο µε το 5% (9έντε 
ε9ί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας  χωρίς τον Φ.Π.Α. 
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 Κατά  τα λοι9ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο  9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 Ο ανάδοχος υ9όκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των 
κειµένων διατάξεων, 9ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα εξόφλησης των τιµολογίων. Ο 
ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο.  
     
 Άρθρο 10ο : ΛοιMές διατάξεις  
 Κατά  τα λοι9ά  ισχύουν  οι διατάξεις   του  Ν. 4412/2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αγρίνιο,  16-4-2018 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Αγρίνιο, 16-4-2018 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 
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ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΚΑΙ ∆ΟΜΕΣ  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   
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  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   

1 Παιδικός Σταθµός Νεά9ολης   

2 Παιδικός Σταθµός  Μεγάλης Χώρας   

  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ   

1 Παιδικός Σταθµός  Στράτου   

2 Παιδικός Σταθµός  Λε9ενούς   

  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ   

1 Παιδικός Σταθµός  Αγγελοκάστρου   

  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ   

1 Παιδικός Σταθµός  Γαβαλούς   

 2 Παιδικός Σταθµός  Κάτω Μακρυνού   

  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ   

1 Παιδικός Σταθµός  Ματαράγκας   

2 Παιδικός Σταθµός  Γραµµατικού   

3 Παιδικός Σταθµός  Πα9αδάτες   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ   ΤΕΧΝΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
2.1. 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    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟ (ΛΑΥΡΑΚΙ) ΚΙΛΟ 3.500 
  
  

 
 
 
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             
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ  

 
 
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:…………… ,  Τηλ . Ε9ικοινωνίας: )  στον ο9οίο 
κατακυρώθηκε  η   9ροµήθεια  ειδών σίτισης   για την κάλυψη των αναγκών του  των 
Νοµικού Προσώ9ου  µε την υ9’ αριθ.    α9όφαση της Οικονοµικής  Ε9ιτρο9ής   
(Α∆Α:………………)   του ∆ήµου Αγρινίου,  , συµφώνησαν  τα ακόλουθα: 
Ο 9ρώτος των συµβαλλοµένων ,έχοντας  υ9όψη : 
Την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης  9ου διέ9εται α9ό την κείµενη νοµοθεσία 
και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 9ράξεις, ό9ως ισχύουν και 
ιδίως: 
1.  Τις  διατάξεις  

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υ9ηρεσιών (9ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
ανα9τυξιακών 9αρεµβάσεων για την 9ρογραµµατική 9ερίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρω9αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τρο9ο9οίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα9τυξιακών 
9αρεµβάσεων για την 9ρογραµµατική 9ερίοδο 2007 -2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε9ο9τείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Α9λουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ9ων και Υ9ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τρο9ο9οίηση ∆ιατάξεων του 9.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοι9ές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της 9αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την κατα9ολέµηση των 
καθυστερήσεων 9ληρωµών στις εµ9ορικές συναλλαγές»,  

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 
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• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» 

• 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 υ9οχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και 9ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

• του άρθρου 5 της α9όφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υ9ουργού 
Εσωτερικών 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το9ικό Τύ9ο και άλλες διατάξεις»,   

• του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
α9οτρο9ή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία 
του Ε.Σ.Ρ., του 9.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικο9οίηση  µετοχών 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών 9ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή 9ροµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 9ροσώ9ων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα», της κοινής α9όφασης των Υ9ουργών Ανά9τυξης και 
Ε9ικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για 
την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, ό9ως τρο9ο9οιήθηκε µε το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της α9όφασης του Υφυ9ουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός 
χωρών στις ο9οίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”,  

• του 9.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο9οίηση διατάξεων για την 9ρόσβαση σε 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

• του 9.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υ9οχρεώσεων α9ό τους ∆ιατάκτες” 
• της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Α9όφασης του Υ9ουργού Οικονοµίας 
και Ανά9τυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
του Υ9ουργείου Οικονοµίας και Ανά9τυξης» 

• της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Α9όφασης του Υ9ουργού Οικονοµίας 
και Ανά9τυξης «Τεχνικές λε9τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

• του Π∆ 39/2017 ( ΦΕΚ 64/4-5-2017 τεύχος Α’) ‘’Κανονισµός  εξέτασης 
Προδικαστικών 9ροσφυγών  ενώ9ιον  της Αρχής Εξέτασης  Προδικαστικών  
9ροσφυγών’’,  

• 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. 
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2. Την αρίθµ. 51/2018  Μελέτη  για την 9ροµήθεια ειδών σίτισης για τις  ανάγκες του 
∆ήµου    του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώ9ων,   συνολικού ενδεικτικού 
9ροϋ9ολογισµού 1.418.767,27 Ευρώ  συµ9εριλαµβανοµένου του αναλογούντος  
ΦΠΑ .    
3. Την  132/2018 α9όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αγρινίου , µε την 
ο9οία εγκρίθηκε η διενέργεια 9ροµήθειας  ειδών σίτισης για την  κάλυψη των 
αναγκών των Υ9ηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου  και  των  Νοµικών του Προσώ9ων .  
4. . Την   αρίθµ. 60/2018 α9όφαση   του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆  ΚΟΙΠΑ  
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  σχετικά   µε την έγκριση  διενέργειας   της 9ροµήθειας και  την   
δέσµευση 9ίστωσης σε βάρος  του 9ροϋ9ολογισµού έτους  2018,2019  & 2020 του   
Νοµικού Προσώ9ου (   Α9οφάσεις  Ανάληψης   Υ9οχρέωσης  Α221/2018 & 
Α220/2018 ) .  
5.  Την αρίθµ. 8/2018 α9όφαση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ  
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  σχετικά   µε τον  ορισµό  των ε9ιτρο9ών  9αραλαβής  
6. Την υ9’ αριθ. 99 /2018  α9όφαση της  Οικονοµικής  Ε9ιτρο9ής του ∆ήµου ,  µε την 
ο9οία καταρτίστηκαν οι όροι  ∆ιακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων  διαγωνισµού . 
8. Την υ9’ αριθ. 9ρωτ.: 26361/18-5-2018 διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 
9. Την υ9΄αριθ. 312/2018 α9όφαση της Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής σχετικά µε την  
9ροσφυγή στη διαδικασία  της δια9ραγµάτευσης  σύµφωνα µε τις διατάξεις της  9αρ. 
29ερ. α  του άρθρου 32  του Ν. 4412/2016 
10. Την υ9΄αριθ. /2019 α9όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση  του 
α9οτελέσµατος   της δια9ραγµάτευσης   και την ανάθεση της  9ροµήθειας . 
10.  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, ……………………,  την 9ροµήθεια  των 9αρακάτω 
ειδών σίτισης   για τις ανάγκες των Υ9ηρεσιών του ∆ήµου , µε τις τιµές της 
9ροσφοράς του , και τους 9αρακάτω όρους:  
 
Άρθρο  
Αντικείµενο 
Αντικείµενο της 9αρούσας σύµβασης είναι  η  9ροµήθεια  των 9αρακάτω  ειδών 
σίτισης   για τις  ανάγκες των Υ9ηρεσιών του ∆ήµου,   σύµφωνα µε τους όρους και τις 
9ροδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της 9ροσφοράς της αναδόχου ως εξής : 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΨΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟ 
(ΛΑΥΡΑΚΙ) ΚΙΛΟ 3.500  24.850,00 

  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:  24.850,00 

 ΦΠΑ13% : 3.230,50 

 ΣΥΝΟΛΟ: 28.080,50 
Το 9αρα9άνω  9οσοστό έκ9τωσης  θα  υ9ολογίζεται  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  
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την εξάντληση της 9οσότητας    και   χωρίς  υ9έρβαση  του  9ροϋ9ολογισµού   της  
9ροµήθειας   ό9ως  αυτός αναφέρεται στην αρίµ. 51/2018 Μελέτη της   9ροµήθειας . 
 
 
Άρθρο 2 
∆ιάρκεια σύµβασης – Χρόνος, τρόMος και τόMος Mαράδοσης υλικών 
1.Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  για  διάστηµα δύο  ετών  αρχής   γενοµένης     
α9ό την   υ9ογραφής της  . 
Οι συµβάσεις   δύναται να 9αραταθούν  ως την ανάδειξη   νέων  αναδόχων   και για  
χρονικό διάστηµα  όχι  µεγαλύτερο  των τριών (3) µηνών   χωρίς  κατά την 
9αράταση να  υ9άρχει υ9έρβαση  του  συµβατικού 9οσού.  
2.  Ο χρόνος 9αράδοσης ορίζεται  σε  9έντε (5) ηµέρες α9ό την 9αραγγελία  σε 
α9οθηκευτικό χώρο    των Νοµικών του  Προσώ9ων .  Τα 9ρος 9ροµήθεια είδη θα 
9αραδίδονται  τµηµατικά ή στο σύνολό τους  ανάλογα µε τις  ανάγκες   του  
Νοµικού Προσώ9ου. Για  την τµηµατική 9αραλαβή  , η συχνότητα  και οι 9οσότητες   
θα   καθοριστούν   ανάλογα µε τις  ανάγκες  των Υ9ηρεσιών. Ο ανάδοχος  
αναλαµβάνει την 9λήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς ο9οιοδή9οτε 
9ρακτικό 9ρόβληµα για το ∆ήµο και την αρµόδια ε9ιτρο9ή 9αραλαβής 9αράδοση 
των 9ρος 9ροµήθεια ειδών . 
Η 9αραλαβή των 9ρος 9ροµήθεια ειδών ενεργείται α9ό την αρµόδια ε9ιτρο9ή 
9αρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την 9αραλαβή δια9ιστωθεί α9όκλιση α9ό τις 
συµβατικές τεχνικές 9ροδιαγραφές, η ε9ιτρο9ή 9αραλαβής µ9ορεί να 9ροτείνει ή 
την τέλεια α9όρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των ό9οιων 
ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί 9ρος τις 9ροτάσεις της ε9ιτρο9ής, 
εντός της α9ό της ίδιας οριζόµενης 9ροθεσµίας, ο ∆ήµος  και  τα Νοµικά  Πρόσω9α  
δικαιούνται να 9ροβούν  στην τακτο9οίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό 
του αναδόχου και κατά τον 9λέον 9ρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα 
αυτού τρό9ο. Για την κάλυψη των σχετικών δα9ανών χρησιµο9οιείται η εγγύηση 
του αναδόχου. Η 9αραλαβή των 9αρα9άνω ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων 
διατάξεων ως την 9άροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης. 
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 
9αράδοση των συµβατικών ειδών ε9ιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

3.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. 

4. 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. 
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Άρθρο 3 
Αµοιβή – ΤρόMος Mληρωµής 
1. Η αµοιβή του αναδόχου 9ροκύ9τει σύµφωνα µε την 9ροσφορά του 9ου είναι 
……….Ευρώ. Στην αµοιβή δεν συµ9εριλαµβάνεται ΦΠΑ.  
2. Η 9ληρωµή του αναδόχου θα 9ραγµατο9οιηθεί µε τον 9ιο κάτω τρό9ο :   
2.1. Το  100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 9αραλαβή των υλικών  
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 9ου διενεργούν τον έλεγχο και την 9ληρωµή. 
3. Toν 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 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 
σύµφωνα µε την 9αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η ο9οία υ9ολογίζεται ε9ί της αξίας κάθε 9ληρωµής 9ρο φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ9ληρωµατικής σύµβασης Υ9έρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ε9ιβάλλεται (άρθρο 350 9αρ.3 του 
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)  
ε) κάθε άλλη  κράτησης σύµφωνα  µε την κείµενη νοµοθεσία.  
Οι υ9έρ τρίτων κρατήσεις υ9όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου  και στην ε9’ αυτού εισφορά υ9έρ ΟΓΑ . 
Με κάθε 9ληρωµή θα γίνεται η 9ροβλε9όµενη α9ό την κείµενη νοµοθεσία (9αρ. 2 
άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α))  9αρακράτηση φόρου εισοδήµατος  σε 
9οσοστό  4% ε9ί του καθαρού 9οσού των 9αραστατικών. 
Άρθρο 4 
Εγγυήσεις 
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο 9ροµηθευτής 9ροσκόµισε την 
αριθµ……………………………………  …………… εγγυητική ε9ιστολή του  
…………………………………….  , 9οσού ………………………..    Ευρώ . 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε9ιστρέφεται στο σύνολό της  µετά την οριστική 
9οσοτική και 9οιοτική 9αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης    
 
Άρθρο 5 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Η  δα9άνη  θα βαρύνει  τον  9ροϋ9ολογισµό  οικονοµικού έτους 2018, 2019 και 2020 
του ΝΠ∆∆  και θα  χρηµατοδοτηθεί α9ό ιδία έσοδα   και χρηµατοδότηση Ε.Π. 
«∆υτική Ελλάδα 2014-2020»   
 
 
Άρθρο 6 
ΥMοχρεώσεις αναδόχου 
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Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι: 
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης τις 
υ9οχρεώσεις του 9ου α9ορρέουν α9ό τις διατάξεις της 9εριβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 9ου έχουν θεσ9ιστεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
9εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο9οίες α9αριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υ9οχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται α9ό τα όργανα 9ου ε9ιβλέ9ουν την 
εκτέλεση της 9αρούσας σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ9ηρεσίες 9ου 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους   
β) δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, 9αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύµβασης 
γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµ9ιστευτικότητα των 
9ληροφοριών 9ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
Άρθρο 7 
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκMτώτου - 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 ή δεν ε9ισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον 
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 9αράτασης 9ου του δοθεί, σύµφωνα µε όσα 
9ροβλέ9ονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στην 9αρούσα διακήρυξη. 
∆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. Εάν τα υλικά 9ου 9αραδόθηκαν εκ9ρόθεσµα 
ε9ηρεάζουν τη χρησιµο9οίηση των υλικών 9ου 9αραδόθηκαν εµ9ρόθεσµα, το 
9ρόστιµο υ9ολογίζεται ε9ί της συµβατικής αξίας της συνολικής 9οσότητας αυτών. 
Κατά τον υ9ολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
9αράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε α9όφαση του α9οφαινοµένου οργάνου, 
ύστερα α9ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υ9όψη ο χρόνος 
9ου 9αρήλθε 9έραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
ο9οίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 9αρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 
9αράδοσης. 
Η είσ9ραξη του 9ροστίµου γίνεται µε 9αρακράτηση α9ό το 9οσό 9ληρωµής του 
αναδόχου ή, σε 9ερί9τωση ανε9άρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισό9οση κατά9τωση 
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της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το α9αιτούµενο 
9οσό. 
Σε 9ερί9τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το 9ρόστιµο ε9ιβάλλεται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 
Άρθρο 8 
ΥMεργολαβία 
1. Ο Ανάδοχος δεν α9αλλάσσεται α9ό τις συµβατικές του υ9οχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υ9εργολάβους. 
Η τήρηση των υ9οχρεώσεων της 9αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 α9ό 
υ9εργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
2.Κατά την υ9ογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υ9οχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία ε9ικοινωνίας και τους νόµιµους 
εκ9ροσώ9ους των υ9εργολάβων του, οι ο9οίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Ε9ι9λέον, υ9οχρεούται να 
γνωστο9οιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 9ληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις α9αιτούµενες 9ληροφορίες σχετικά µε κάθε 
νέο υ9εργολάβο, τον ο9οίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµο9οιεί εν συνεχεία στην εν 
λόγω σύµβαση, 9ροσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
9ερί9τωση διακο9ής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υ9εργολάβο/ υ9εργολάβους 
της σύµβασης, αυτός υ9οχρεούται σε άµεση γνωστο9οίηση της διακο9ής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ 
των τµηµάτων της σύµβασης είτε α9ό τον ίδιο, είτε α9ό νέο υ9εργολάβο τον ο9οίο 
θα γνωστο9οιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
Άρθρο 9 
ΤροMοMοίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 
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 ν. 4412/2016 και κατό9ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου .   
Άρθρο 10 
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
Η αναθέτουσα αρχή µ9ορεί, µε τις 9ροϋ9οθέσεις 9ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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 αναφέρονται στην 9αράγραφο 2.2.3.1 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.  
Άρθρο 11 
ΕMίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
1. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της 9ρόσκλησης και συµ9ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
2. Η σύµβαση διέ9εται α9ό το ελληνικό ∆ίκαιο. Σε 9ερί9τωση διαφορών, 9ου 
ενδεχοµένως 9ροκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή 
της σύµβασης ή εξ αφορµής της, το Νοµικό Πρόσω9ο  και ο ανάδοχος καταβάλλουν 
κάθε 9ροσ9άθεια για φιλική ε9ίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής 
9ίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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3. Ο ανάδοχος µ9ορεί κατά των α9οφάσεων 9ου ε9ιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ9τώτου - 
Κυρώσεις), 6.1  (Χρόνος 9αράδοσης υλικών), 6.3 (Α9όρριψη συµβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), µέσα σε ανατρε9τική 9ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών α9ό την 
ηµεροµηνία 9ου έλαβε γνώση της σχετικής α9όφασης. Ε9ί της 9ροσφυγής, 
α9οφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα α9ό γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω α9όφαση δεν ε9ιδέχεται 9ροσβολή µε άλλη ο9οιασδή9οτε φύσεως 
διοικητική 9ροσφυγή. 
Άρθρο 12 
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόMος Mαραλαβής υλικών 
1. H 9αραλαβή των υλικών γίνεται α9ό ε9ιτρο9ές, 9ρωτοβάθµιες ή και 
δευτεροβάθµιες, 9ου συγκροτούνται σύµφωνα µε την 9αρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 
του Ν.4412/16  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και  την  
9αρούσα  σύµβαση.  
Άρθρο 13 
ΑMόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
Σε 9ερί9τωση οριστικής α9όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 9οσότητας 
των υλικών, µε α9όφαση του α9οφαινοµένου οργάνου ύστερα α9ό γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου, µ9ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, 9ου να 
είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 9ροθεσµία 9ου ορίζεται 
α9ό την α9όφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 9ροθεσµία 9ου 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ9ορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκ9ρόθεσµος και 
υ9όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ9ρόθεσµης 9αράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά 9ου α9ορρίφθηκαν µέσα στην 
9ροθεσµία 9ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκ9τωτος και υ9όκειται στις 9ροβλε9όµενες κυρώσεις. 
Η ε9ιστροφή των υλικών 9ου α9ορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 9ροβλε9όµενα 
στις 9αρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
Άρθρο 14 
ΑναMροσαρµογή τιµής 
∆εν  ε9ιτρέ9εται ανα9ροσαρµογή τιµών.   
Άρθρο 15 
Λύση της σύµβασης 
Με την ε9ιφύλαξη του άρθρου 10 της 9αρούσας, η σύµβαση λύεται µε την 9άροδο 
της ηµεροµηνίας διάρκειας της, ό9ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 9αρούσας. 
Άρθρο 16 
 ΛοιMά  
 Κατά τα λοι9ά  ισχύουν  τα αναφερόµενα  στην αρίθµ. 9ρωτ.      Πρόσκληση 
υ9οβολής  9ροσφορών  και την   αρίθµ.  9ρωτ.:26361/18-5-2018   ∆ιακήρυξη   της  
9ροµήθειας.  
Αφού συντάχθηκε η 9αρούσα σύµβαση σε  τρία  αντίτυ9α, αναγνώσθηκε και 
υ9ογράφηκε ως ακολούθως α9ό τα συµβαλλόµενα µέρη. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
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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
4588/30-1-2019
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
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
Είδος διαδικασίας
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Τίτλος:
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ( ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.500 ΚΙΛΩΝ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΑΡΙΟΥ ( ΛΑΒΡΑΚΙ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.850,00ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13%
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
4588/30-1-2019

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.
-
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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
-
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

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;
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Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

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 IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

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
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

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
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της
ποιότητας
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
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αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
-

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

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
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❍ 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
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, 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]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης 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 οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
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υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

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