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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                     
  

 

  

 
Λέρος, 30/05/2019 

Αριθ. Πρωτ.: 2955 
 

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση  : 85 400 Πλάτανος Λέρος 
Πληροφ.     :  Νταλόγλου Κων/να 

Τηλέφωνο   : 2247023632   
Fax             :  2247360240  

e-mail: promithiondlerou@yahoo.com 
 

         

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

«Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών 

Σταθμών –  
Γάλακτος για προσωπικό 

Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» 
 

 
 

  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    
 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Τροφίμων  Παιδικών  Σταθμών- 
Γάλακτος για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. » 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ  

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Τροφίμων  
Παιδικών  Σταθμών- Γάλακτος για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.», Προϋπολογισμού  Ευρώ 29.001,36 

€  με Φ.Π.Α. 9% & 17% , 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του Ν.4441/2016  
γ) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

δ) τις διατάξεις του Ν.3852/2010  
ε) το άρθρο 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α΄/12-12-2012)  που 

κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-1-2013) 
στ) Το υπ’ αριθμ. 407/15-4-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ004812740 2019-04-17 το οποίο 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Α69/70/18-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Προέδρου 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου με ΑΔΑΜ 19REQ004912375 2019-05-09 
ζ) Το υπ’ αριθμ. 408/15-4-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ004812383 2019-04-17 το οποίο εγκρίθηκε 

με την υπ’ αριθ. Α70/71/18-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Προέδρου ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου με 
ΑΔΑΜ 19REQ004912417 2019-05-09 

η) την αριθμ. 28/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. με την οποία εγκρίθηκε η 

αριθμ. 22/2019 μελέτη «Προμήθειας τροφίμων παιδικών σταθμών-γάλακτος προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. 
Λέρου» 

θ) την υπ’ αριθ. …../…-….-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

ι) τους όρους της παρούσας   
ια) την  από 3/4/2019 μελέτη  

ιβ) τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ. 62/03-05-17) 
 

καλεί 
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τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας 
της ανωτέρω προμήθειας. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέρου 

Οδός: Πλάτανος  

Ταχ.Κωδ.: 85400 

Τηλ.: 2244023632 

Telefax: 2247360240 

E-mail: daloglou_d@yahoo.gr 

Ιστοσελίδα: www.leros.gr 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Λέρο, στo Δημαρχιακό Μέγαρο,την  12η του µηνός Ιουνίου του έτους 2019 

και ώρα από 9:30 π.µ. έως 10:00 π.µ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της 
προμήθειας/υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον 

παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α)  η παρούσα διακήρυξη, 

β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

γ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί 
όλων των ανωτέρω 

δ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του 
διαγωνισμού και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : α) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ 
www.eprocurement.gov.gr και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.leros.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο Προμηθειών 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δική τους δαπάνη και 
φροντίδα.  

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «Τροφίμων  Παιδικών  Σταθμών - Γάλακτος για προσωπικό 
Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.»  για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. σύμφωνα με την από 3/4/2019 μελέτη και 
τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα είδη ή μέρος αυτών.  
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής 
υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την ημέρα υπογραφής της. Η παράδοση των ειδών θα 

γίνεται ως εξής: 

 Για τα τρόφιμα θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 

παραγγελίας, εντός χρονικού διαστήματος  δύο (2) ημερών,   ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με 

έξοδα και  με μέριμνα του προμηθευτή. 

http://www.leros.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.leros.gr/
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 Για το γάλα του προσωπικού θα γίνεται ανά μήνα, κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας,  με 

έξοδα και  με μέριμνα του προμηθευτή. 

 

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.001,36 € συμπ. Φ.Π.Α. 9% & 17% 

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. και θα βαρύνει τους                                    

Κ.Α. 15.6481 και Κ.Α. 15.6063  του προϋπολογισμού του (αριθμ. Α69/70/18-04-2019 Απόφαση Ανάληψης 

Πολυετούς Υποχρέωσης  και  αριθμ. Α70/71/18-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση και 
τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων) 

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις παρεχόμενες εργασίες στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161 

γ) Κράτηση 0,06%  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΑΕΠΠ 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4%  επί του καθαρού ποσού. 
Κάθε άλλη κράτηση που έχει επιβληθεί ή θα επιβληθεί βάσει νόμου και δεν αναφέρεται στην παρούσα 

διακήρυξη.  
3. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τμηματικές παραδόσεις – παραλαβές μετά την 
κατά νόμο έγκριση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Η πληρωμή του 
συμβατικού αντικειμένου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

μόνο βάση τιμής και κριτήριο κατακύρωσης:  

Α) για τα  κρέατα,  πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά,  ελαιόλαδο και  οπωρολαχανικά  το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Β) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοποιείου, και 
ζαχαροπλαστείου),  η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή  ( ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή.  

 

Η προσφερόμενη, ανά είδος τιμή επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα υπερβαίνει την τιμή μονάδος του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της  παρούσας διακήρυξης.  

                                                           
1
 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 
για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του 
διαγωνισμού 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η …..-…..-2019, 
ημέρα ………...  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η ……….. π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής 
προσφορών καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη εκτός και αν είναι συνεχής η 
ροή κατάθεσης των προσφορών. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέρου στον Πλάτανο. Αν, για 
λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου τέσσερις (4) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με κατάθεσή τους 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή 
τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν 
θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ……….………..2  

για την προμήθεια  «Τροφίμων Παιδικών Σταθμών- Γάλακτος για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» 

  

με αναθέτουσα αρχή Δήμος Λέρου Ταχ. Δ/νση:Πλάτανος Τ.Κ.85400 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …….-………-2019 και ώρα ……… π.μ. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9.  
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 & 10. 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 
υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

                                                           
2
 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και 
σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 
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6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 
την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη 
κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

α)  το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρούσας. 
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Σε περίπτωση εταιρείας Α.Ε. υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής 
βάσει του καταστατικού της. Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. από τον διευθύνοντα 
σύμβολο.  
       β) Τα αποδεικτικά έγγραφα  νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα: 
 Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από µέλος του Διοικητικού τους Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει :  

 
 Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο 

κωδικοποιηµένου καταστατικού όπου να φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.  
 Πρακτικό του Δ.Σ. (όπου προβλέπεται Δ.Σ.) της εταιρίας µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή της στο 

διαγωνισµό για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριµένο  άτοµο στο 
οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρίας τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα και µόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό 
του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα συµπεριλαµβανοµένης και της 
προσφοράς και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά. Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της 
αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σύµβαση, συµµετέχοντας όποτε και 
όπου κληθεί σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύµβασης 
όργανα της αναθέτουσας αρχής. Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει:  

 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού.  
Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένες.  
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  
 
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία, όπως καθορίζεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης – οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παραρτήματος Α της παρούσης, καθώς και όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση 
θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Τέλος σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά τοποθετούνται σε 
άλλο φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  
Η Τεχνική Προσφορά υπογράφεται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών,  υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο 
διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,  η οποία συντάσσεται 
στο έντυπο οικονομικής προσφοράς που χορηγεί η υπηρεσία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από τους 
ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών, 
υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. 
 
Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
1. Η τιμή στα προς προμήθεια είδη δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. για παράδοση των ειδών στην αποθήκη του Δήμου στην Λέρο ή 
σε τόπο που θα υποδείξει με το τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
6. Η τιμή μονάδος προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή μονάδος της 
διακήρυξης. 
7. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα είδη ή μέρος αυτών. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς 
(μερική ή ολική), επί ποινή αποκλεισμού αφορά στο σύνολο των ειδών του/των επιλεγομένου/ων ειδών της 
προμήθειας.   

  
 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 
της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο 
στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 
φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ 
εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση ανάλογα με το φόρτο 
εργασία και την κρίση της επιτροπής, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 
και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού την ίδια ημέρα του διαγωνισμού ή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση 
προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων 
προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει ανάλογα με την κρίση της επιτροπής 
ή το φόρτο εργασίας της και ως εξής:  

 Αποσφράγιση – έλεγχος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και σύνταξη του  πρακτικού. Σε επόμενο 
στάδιο αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών – σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού. Τέλος  
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών η αξιολόγησή τους και η σύνταξη του αντίστοιχου 
Πρακτικού σε επόμενο στάδιο. 

 Αποσφράγιση – έλεγχος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών σε ένα στάδιο 
και σύνταξη ενός πρακτικού. Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών η αξιολόγησή τους και η 
σύνταξη του αντίστοιχου Πρακτικού σε επόμενο στάδιο.   

 Αποσφράγιση – έλεγχος  Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  Τεχνικών και Οικονομικών  Προσφορών 
μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση και η σύνταξη ενός μόνο πρακτικού.  

δ) Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει επικαιροποιημένα εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών3, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να 
καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, 

τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80, καθώς και τον χρόνο σύναψης της 

σύμβασης (στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθούν επικαιροποιημένα τα ως άνω 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ως 

άνω νόμου). 
 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από 

τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 

πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν  είναι ψευδή ή 
ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

                                                           
3
 Άρθρο 43 παρ. 12 Ν. 4605/2019 
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καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί  εφόσον είχε 
προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 

στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης.   
 
β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι 
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση με δική τους μέριμνα των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης 
στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί  να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
  

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εμπορία των υπό προμήθεια ειδών και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από 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 που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 
4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται 
περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
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Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται 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 οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 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 οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

ζ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ. 4 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και η 
αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν 

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. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 

                                                           
4
 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 





 10 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από 
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 
μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
δημοσίων (διαγωνισμό). 

Άρθρο 14: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της 
παρούσας,  
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. Συνεπώς οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως    
πιστοποιητικά τα οποία θα καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά5 (Αποδεικτικά μέσα) 

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής (το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εγγραφής στο  οικείο επιμελητήριο) 
και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά 

                                                           
5
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
11.3 (β) της παρούσας.  
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των τριών (3) μηνών που προηγούνται της 
ημερομηνίας του άρθρου 7. 
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 
ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 12 και 13 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.  
ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία επί ποινή αποκλεισμού θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την 
ημέρα του διαγωνισμού όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών – 
Κατακύρωση (5035/28-09-2018 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 
παρ.3.α: 
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού 
μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 
    (iii) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, 
όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους, εργαζομένων με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας σε αυτήν. 

γ. για την παρ. 1ζ  του άρθρου 13 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή ένορκη βεβαίωση, από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του Ν. 4605/2019, με το οποίο προστέθηκε νέα 

παράγραφος 17 στο άρθρο 376 του Ν.4412/2016,   προβλέπεται ότι «17. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 
του πιστοποιητικού  που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 
την έκδοση του πιστοποιητικού». 
 
 δ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) (β) και (γ) τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του 
άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 
ε) Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομισθούν πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο καθώς και Άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος που προβλέπεται από τις υγειονομικές διατάξεις 
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στ) Οσον αφορά το χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών, μετά: α) την έκδοση του Ν.4605/2019, άρθρο 
43 παρ. 7 περ. α΄υποπερ. αδ’,  με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80 («Αποδεικτικά 

Μέσα») του ν. 4412/2016 και β) το Α.Π. 2210/19-4-2019 έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ, τα αποδεικτικά μέσα γίνονται 

αποδεκτά ως  εξής:  
 

 τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (απόσπασμα 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου),  την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων) [Μέχρι την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού πρβλ. επόμενη 
περίπτωση]  και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας), εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου, 

 Ειδικότερα, ως προς το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠ.Ε.), επισημαίνεται η προσθήκη νέας 

παραγράφου 17 στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016, με το άρθρο 43 παρ. 46. περ. α. του ν. 4605/2019, η 

οποία προβλέπει ότι: «17. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού». Μάλιστα, με την περ. β’ της παρ. 46 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019, εισήχθη 
μεταβατική διάταξη σε σχέση με το ανωτέρω ζήτημα, προβλέποντας ότι: «Η περίπτωση α΄ καταλαμβάνει 

και τις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος (1η 

Απριλίου 2019) δεν έχει εκδοθεί πράξη κατακύρωσης». Κατά συνέπεια, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 
του πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων (Σ.ΕΠ.Ε.), στις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες, στις οποίες - κατά την 1η Απριλίου 2019 - δεν 
έχει εκδοθεί πράξη κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει (αντί της ένορκης 

βεβαίωσης που προβλεπόταν μέχρι σήμερα) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν 

έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. 

 τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 (πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας και φορολογικής ενημερότητας που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας), εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους από τον προσωρινό 
ανάδοχο. Άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 75 (πιστοποιητικό/ βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού μητρώου που να πιστοποιεί την εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους, ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας),  τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής 

σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

 οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης προς τον 
προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 
του Ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
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δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

Άρθρο 18: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
Ένσταση κατά όρου της διακήρυξης.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη 
της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία 
υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Μετά το πέρας τις προαναφερθείσας ημερομηνίας καμία ένσταση κατά όρου 
της διακήρυξης δεν θα γίνεται δεκτή και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη γιατί σύμφωνα με το άρθρο 23 της 
παρούσης  υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης τους οποίους  αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. Επί της ένστασης κατά της 
διακήρυξης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 
2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α' 188)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα6, και η μετάφραση των εν 

                                                           
6
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα 
με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
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λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.7, είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, 
είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο 
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα 
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 
αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών 
σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» 
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 
74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις». 
- N.3863/10 (ΦΕΚ 115/15.07.2010 τεύχος Α):Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις. 

- Την παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 που προστέθηκε  στο άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, νέος 
υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης  

- Το υπ’ αριθ.5035/28-09-2018 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με Θέμα: «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου 
έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού» 
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 
μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 

 

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και στην Ιστοσελίδα του 
Δήμου www.leros.gr 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 
εφημερίδα τοπική ή της έδρας του νομού πέντε τουλάχιστον μέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα 
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και 
επαναληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 

Άρθρο 21: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

                                                           
7
 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   

http://www.leros.gr/
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Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 
3. Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Άρθρο 22: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές 
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις ……/…../2019 
 

Άρθρο 23: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής 
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης τους οποίους  αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.  

 

Άρθρο 24: Χρόνος, τόπος παράδοσης της προμήθειας 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ως εξής: 

 Για τα τρόφιμα θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 

παραγγελίας, εντός χρονικού διαστήματος  δύο (2) ημερών,   ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με 
έξοδα και  με μέριμνα του προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Σταθμού στο Λακκί. 

 Για το γάλα του προσωπικού θα γίνεται ανά μήνα, κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας,  με 

έξοδα και  με μέριμνα του προμηθευτή, στην αποθήκη του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.  στο Λακκί. 
  
Άρθρο 25 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 

ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 

επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

Άρθρο 26 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

H παραλαβή  των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
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ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 

μακροσκοπικό έλεγχο. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  
α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 

και συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 

4412/16. 

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για 

το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια 

κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν 

την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση 

υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά 

του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.(παρ.4, άρθρ.208 ν.4412/20160 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 

που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' εφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν 

των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα 

της κατ'έφεση εξέτασης. 

Η μακροσκοπική παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

με την παράδοση των υλικών από τον ανάδοχο και την εισαγωγή τους στην αποθήκη του αντίστοιχου φορέα. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη 

των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 

οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 

τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 

εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 

παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 27 Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
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ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         Αρ. μελέτης :  22 /2019                                        
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                    
      
 
 
 
 
 
 

Τίτλος:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.  ΛΕΡΟΥ    2019-2020                   
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 9% & 17%  : 29.001,36  €                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίστωση: Κ.Α. 15.6481: ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ : 30.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
                 Κ.Α. 15.6063: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ) 

1.000,00 €  (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                         
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ                                   
 
                                                             Τίτλος    :   Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών-  
                                                                                Γάλακτος για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. 
                                                            Πίστωση  :    Κ.Α. 15.6481:30.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
                                                                                Κ.Α. 15.6063:  1.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 

 
                                 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΕΡΟΥ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΠΑΙΣΑΠ 
 
      Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια :   
Α)  τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς (Λακκίου – Καμάρας) 
Β)  γάλακτος για το προσωπικό του ΔΟΠΑΙΣΑΠ. 
 

Α. Η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς 

Σταθμούς Λέρου, προϋπολογίζεται συνολικά για όλες τις κατηγορίες τροφίμων στο ποσό των 28.281,96 €  

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α., εκ των οποίων το ποσό των 11.181,89 € προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του   Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.  Λέρου, οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα από 

τον Κ.Α. Εξόδων:15.6481 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων», συνολικού προϋπολογισμού : 30.000,00 €, ενώ 

το υπόλοιπο ποσό (17.100,07 €) που θα απαιτηθεί θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2020.  

 
Β. Η δαπάνη για την  προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ για το προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΛΕΡΟΥ 

προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 719,40 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, οικονομικού έτους 2019 και 

συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 15.6063 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού: 1.000,00 €.  

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό 

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:  

Α) για τα  κρέατα,  πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά,  ελαιόλαδο και  οπωρολαχανικά  το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους 

την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Β) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοποιείου, και 

ζαχαροπλαστείου),  η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή  ( ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή.  

1. Η διάρκεια της σύμβασης για τα «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων»  ορίζεται  για ένα (1) έτος,  αρχής 

γενόμενης από την υπογραφή της σύμβασης και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο 

(2) μήνες, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν 

τρέχουσες ανάγκες του Δ.Ο.ΠΑΙ.ΣΑΠ Λέρου,  χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, 

όπως  προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. 

2. Η διάρκεια της σύμβασης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» για το προσωπικό του  ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, 

ορίζεται  για ένα έτος αρχής γενόμενης από την υπογραφή της σύμβασης. 

Συνημμένα ακολουθούν τεχνικές περιγραφές και ενδεικτικοί προϋπολογισμοί ανά κατηγορία 

τροφίμων: 
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Α.  Για την σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό Λέρου οι κατηγορίες τροφίμων 
αναλύονται ως εξής : 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 

1. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.550,75 

2. 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –  
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  με Φ.Π.Α. 9 % 
 
11111,κ& 16%  
 
  

7.198.58 

3. 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –  
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  με Φ.Π.Α. 17% 
 

750,44 

4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 6.054,95 

5. ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 200,56 

6. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 1.030,05 

7. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 2.806,75 

8. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ  ΕΙΔΗ 5.561,18 

9. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 128,70  

                             ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ 
28.281,96  

 

Β.  Για την παροχή γάλακτος στους εργαζόμενους του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λέρου, αναλύεται ως εξής : 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
1. 
 
 

Γάλα αγελάδας Εβαπορέ πλήρες Εγχώριο σε κουτί των 400 
gr. 

τεμάχια 660 

Όπως προκύπτει από την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/02-10-2006 κοινής Υπουργικής απόφασης 
(Φ.Ε.Κ.990 τ. β΄), σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρων 
προληπτικής ιατρικής,  ο Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. θα προβεί στην προμήθεια γάλατος για το προσωπικό του Δημοτικού 
Παιδικού Σταθμού  και βάσει του παρακάτω πίνακα  έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Το γάλα θα είναι εβαπορέ πλήρες συμπυκνωμένο  και συσκευασμένο σε μεταλλικό κουτί, βάρους 400 
γραμμαρίων αναγνωρισμένης μάρκας, που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 80 του 
κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β’).  Θα πρέπει να παρασκευάζεται από αγνό αγελαδινό γάλα, αποστειρωμένο, το 
οποίο θα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του 
(ασβέστιο, φώσφορο, βιταμίνες κλπ) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα  επ’ αυτού όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Οι ποσότητες θα παραδίνονται στο προσωπικό ανά μήνα με διάρκεια ενός έτους.  
 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: 
α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)    
β. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) 
γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97). 
Η συνολική δαπάνη της  Προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και  γάλακτος  για τους 
υπαλλήλους του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ανέρχεται στο ποσό των 29.001,36  €, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ.  
          
                                                                                                          Λέρος  15 /04/2019 
          Η     συντάξασα 
 
                                                                                                       Νταλόγλου Κωνσταντίνα     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                         
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ                                   
 
                                                              Τίτλος    :  Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών-  
                                                                              Γάλακτος για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. 
                                                            Πίστωση  : Κ.Α. 15.6481:30.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
                                                                             Κ.Α. 15.6063:  1.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
                                                                                  

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την  εκτέλεση προμήθειας που θα πραγματοποιηθεί μετά από 

συνοπτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα  κρέατα,  

πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά,  ελαιόλαδο και  οπωρολαχανικά  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου,  γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοποιείου, και 

ζαχαροπλαστείου),  η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή  ( ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή.  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
 
α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)    

β. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) 

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97). 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Τα υπό προμήθεια υλικά ορίζονται στις τεχνικές περιγραφές και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά Στοιχεία 
 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

β. Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

δ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

ε.Η Προσφορά του συμμετέχοντα που κατακυρώθηκε η προμήθεια.  

 
AΡΘΡΟ 4ο 
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 
 
4.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 29.001,36   € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 και 9%. 

4.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019. Τo υπόλοιπο ποσό που θα απαιτηθεί θα ενταχθεί 

στον προϋπολογισμό του 2020.   
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4.3  Θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

(Yπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στους  κωδικούς όπως αναφέρονται στην τεχνική 

περιγραφή της μελέτης.) 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών 
 
5.1  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

5.2  Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται μέχρι και την ........... ημέρα ........... και ώρα ………….. μ.μ. 

στο Γραφείο Προμηθειών στον Πλάτανο Λέρου. 

5.3 Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των υπό προμήθεια ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επιμελητήριο. 

5.4  Δεκτές με ποινή αποκλεισμού θα γίνονται οι προσφορές που θα είναι εγγεγραμμένες  στο έντυπο 

προσφοράς που θα δοθεί από την υπηρεσία μας 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
 
α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη του 

αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.  

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 

4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του 

Ν.4412/2016 με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα προς αυτό, 

στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, κλπ. 

γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016. 

δ. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται θα 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016. 

ε. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού 

σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Υπογραφή σύμβασης 
 
Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της 

ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην 

προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

    
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Σύμβαση 
 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζoνται από το ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ οι σχετικές συμβάσεις  που 

υπογράφονται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την 

προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο 

ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση 

υπογράφεται από την Πρόεδρο. 

3. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, 

κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ΔΟΠΑΙΣΑΠ  

και προμηθευτή , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.  

 

 
                 Λέρος  15 / 04  /2018 
             Η     συντάξασα 
 
 
                                                                                                                          Νταλόγλου Κωνσταντίνα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                         
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ                                   
                                                   Τίτλος    : Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών-  
                                                                            Γάλακτος για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. 
                                                            Πίστωση : Κ.Α. 15.6481:30.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
                                                                            Κ.Α. 15.6063:  1.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
                                                                                  
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
Α. ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
 

ΟΜΑΔΑ  Α΄ 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Σπάλα Μόσχου νωπή α/η Κιλά 180 

2. Κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι Κιλά 150 

3. Σπάλα Χοιρινή νωπή α/η Κιλά 40 

4. Σνίτσελ Χοιρινό Κιλά 40 

5 Μπριζόλα Χοιρινή λαιμού Κιλά 100 

6 Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό Κιλά 300 

 
Με τα είδη κρεοπωλείου σιτίζονται τα νήπια που φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό του Δημοτικού 

Οργανισμού Παιδικού Σταθμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού Λέρου.  

Το μοσχαρίσιο κρέας πρέπει να είναι εγχώριο ή Ε.Ε. νωπό, άνευ οστών, λίπους, χόνδρων και χωρίς σημάδια 

αλλοίωσης. Να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και να έχει υποστεί 

κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Τα 

κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση.  

Τα νωπά κοτόπουλα να είναι τύπου 70% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1100-1300 gr περίπου, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.  Λέρου. Τα κοτόπουλα να είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης Ε.Ε., 

πρώτης ποιότητας, πλήρης αποπτίλωσης, ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή 

αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος (εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους), 

χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες, και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα 

πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς 

(άρθρο 7 του ΚΑΝ 543/08).Τα πουλερικά θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγιασθεί κανονικά και 

όχι λόγω αρρώστιας, σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία και να έχουν διατραφεί με καλή 

τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα 

να φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου. Τα προσκομιζόμενα πουλερικά να είναι συσκευασμένα και 

σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και πόδια που κόβονται στους ταρσούς. Γενικά τα προμηθευόμενα 

πουλερικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Η ποσότητα είναι ενδεικτική του 

προϋπολογισμού & δεν δεσμεύει την υπηρεσία. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλο το έτος & 

κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο 

που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και  με μέριμνα του 

προμηθευτή. 
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                                                        ΟΜΑΔΑ  Β΄ 
ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 9% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 Ζυμαρικά αστράκι, συσκευασία 1/2 του κιλού Τεμ. 90 

2 Ζυμαρικά σπαγγέτι, συσκευασία 1/2 κιλού Τεμ. 100 

3 Ζυμαρικά σέλινο, συσκευασία 1/2 του κιλού Τεμ. 50 

4 Ζυμαρικά πέννες, συσκευασία 1/2 κιλού Τεμ. 150 

5 Ζυμαρικά  βίδες, συσκευασία 1/2 κιλού Τεμ. 150 

6 Ζυμαρικά κοφτό, συσκευασία ½ Τεμ. 120 

7 
Ρύζι τύπου γλασσέ - Συσκευασία   ½ κιλού                   (σε 

εργοστασιακή συσκευασία, όχι χύμα)  
Τεμ. 150 

8 
Ρύζι κίτρινο (τύπου Αμερικής) Συσκευασία  ½ κιλού (σε 

εργοστασιακή συσκευασία, όχι χύμα) 
Τεμ. 150 

9 Ζυμαρικά κριθαράκι , συσκευασία 1/2 κιλού Τεμ. 150 

10 
Φακές ψιλές, συσκευασίας 1/2 κιλού(σε εργοστασιακή 

συσκευασία, όχι χύμα) 
Τεμ. 180 

11 
Φασόλια μέτρια, συσκευασίας 1/2 κιλού                          (σε 

εργοστασιακή συσκευασία, όχι χύμα)  
Τεμ. 140 

12. Φυτίνη – μαγειρικό λίπος, συσκευασία 800 γρ.  Τεμ. 10 

13. Μαργαρίνη soft, συσκευασία 1 κιλού Τεμ. 40 

14. 
Δημητριακά corn flakes Συσκευασία ενός κιλού-κλασσικό 

(κλάσικ) 
Τεμ. 120 

15. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις Συσκευασία    κιλού Τεμ. 60 

16. Αλεύρι Φαρίνα  Συσκευασία ½ κιλού  Τεμ. 40 

17. 
Μπισκότα τετράγωνα ΠΤΙ – ΜΠΕΡ 

 Συσκευασία των 225 gr. 
Τεμ. 300 

18. 
Μπισκότα παραλληλόγραμμα 

 Συσκευασία των 225 gr. 
Τεμ. 200 

19. Κράκερς - Συσκευασία των 180 gr. Τεμ. 250 

20. Μαρμελάδα (διάφορες γεύσεις) Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 25 

21. Μέλι Θυμαρίσιο – Ανθέων Συσκευασία 1 κιλού Τεμ. 30 

22. Ζάχαρη λευκή ψιλή Συσκευασία 1κιλού Τεμ. 150 
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23. Ζάχαρη άχνη Συσκευασία ½ kg Τεμ. 15 

24. Ντοματάκι ψιλοκομένο Συσκευασία   410 γραμ Τεμ. 230 

25. Ντοματοπολτός συμπυκνωμένος Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 180 

26. Πουρές πατάτας συσκευασίας 1 κιλού Τεμ. 50 

27. Φρυγανιά τριμμένη Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 35 

28. Κορν Φλάουρ Συσκευασία   200 γραμ. Τεμ. 30 

29. 
Ζωμοί σε κύβους διάφορες γεύσεις 

 Συσκευασία   12 κύβων. 
Τεμ. 80 

30 
Κομπόστες διάφορες γεύσεις φρούτων 

 Συσκευασία 1κιλού    
Τεμ. 30 

31. Αλάτι ψιλό - Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 90 

32. Μανιτάρια Συσκευασία 400 γραμ Τεμ. 10 

33. Μαγιονέζα Συσκευασία 1κιλού    Τεμ. 15 

34. Κέτσαπ Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 6 

35. Ξύδι από σταφύλι Συσκευασία   420 γραμ Τεμ. 90 

36. Ρίγανη Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 6 

37. Δυόσμος αποξηραμένος Συσκευασία ½ κιλού Τεμ. 4 

38. Δάφνη Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 4 

39. Κανέλα ολόκληρη Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 12 

40. Κανέλα τριμμένη Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 7 

41. Κύμινο Συσκευασία 100 γραμ. Τεμ. 6 

42. Μοσχοκάρυδο Συσκευασία 100 γραμ. Τεμ. 6 

43. Πιπέρι τριμμένο μαύρο Συσκευασία 100 γραμ. Τεμ. 6 

44. Αμμωνία Ανθρακική Συσκευασία 30 γραμ Τεμ. 6 

45. Μπέκιν Πάουντερ Συσκευασία 20γρ. (τριπλό) Τεμ. 8 

46. Μαγιά ξερή συσκευασία 3 φακέλων(3Χ8γρ.) Τεμ. 10 

47. Κακάο σκόνη Συσκευασία  125 γραμ  Τεμ. 10 

48. Καραμέλες ζελεδάκια συσκευασίας 1 κιλού Τεμ. 6 
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49. 
Σοκολατάκια μπουκιές (αυγουλάκια - πασχαλίτσες) 

συσκευασίας 1 κιλού 
Τεμ. 5 

50. Αυγά συσκευασία 6άδων  Τεμ. 460 

51. Ζελέ φρούτων διάφορες γεύσεις σε χάρτινο κουτί Τεμ. 30 

52. Κρέμα αραβοσίτου κουτί 160 γρ. Τεμ. 70 

53. Φιλέτο τόνου σε ελαιόλαδο Συσκευασία   160 γραμ Τεμ. 20 

54. Μερέντα , συσκευασία 1/2 κιλού Τεμ. 10 

55. Νερό εμφιαλωμένο Φιάλη 1,5 λίτρου Τεμ. 1900 

56. 

Γάλα πλήρες εβαπορέ συμπυκνωμένο αγελάδας σε κουτί 400 
γραμμαρίων  

(με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές του γάλακτος των 
υπαλλήλων του ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 

Τεμ. 200 

57. 
Λαχανικά ανάμεικτα κατεψυγμένα  

Συσκευασία  1  κιλού 
Τεμ. 25 

58. Σπανάκι κατεψυγμένο, συσκευασία 1κιλού Τεμ. 40 

59. Φασολάκια πράσινα κατεψυγμ. 1κιλού Τεμ. 65 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Αρακάς κατεψυγμένος - Συσκευασία ενός  κιλού Τεμ 80 

 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Ελαιόλαδο (extra παρθένο) Δοχείο 5 λίτρων Τεμ. 40 

2. 
Σογιέλαιο 

Δοχείο 5 λίτρων 
 

Τεμ. 
 

15 
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ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΜΕ Φ.Π.Α. 17% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1. Ταχίνι σε συσκευασία 400γρ με αναγνωρισμένη μάρκα τεμ 20 

2. Αναψυκτικά 1,5 λίτρου(κόκα κόλα, πορτοκαλάδα και Sprite 3Ε)        τεμ 100 

3. Βανίλια σκόνη Συσκευασία 5 τεμ. τεμ 8 

4. Φύλλο κρούστας συσκ. 450γρ τεμ. 5 

5. Φύλλο σφολιάτας συσκ. 800γρ. τεμ. 5 

6. Τυροπιτάκια συσκευασίας. 1κιλού κατεψυγμένα 800γρ- 1 κιλού τεμ. 25 

7. Σπανακοπιτάκια συσκευασίας 800- 1 κιλού κατεψυγμένα  τεμ. 25 

8. Λουκανοπιτάκια συσκ. 800γρ-1κιλού κατεψυγμένα τεμ. 25 

9. Βρώμη σε συσκευασία ½ κιλού  Τεμ. 25 

10. 
Φρυγανιές σε συσκευασία που να περιέχει 4 πακέτα / τεμ 510 

γρ 
τεμ 35 

 
Με τα είδη παντοπωλείου, σιτίζονται τα νήπια που φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.  
Λέρου.   Θα πρέπει τα προϊόντα να περικλείονται σε αεροστεγείς συσκευασίες με εμφανή αναγραφή της 
ημερομηνίας λήξης καθώς επίσης να είναι προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις 
ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
- Ελαιόλαδα,  για την υγιεινή διατροφή των παιδιών που φιλοξενούνται  θα πρέπει να χρησιμοποιείται το 
ελαιόλαδο με την ένδειξη «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» που είναι και το ποιοτικά καλύτερο . 
- Τα τρόφιμα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια (συσκευασία των 500 γραμ. ή των 1.000 γραμ.) επί της οποίας θα 
αναγράφεται ποιότητα Α’ και η εσοδεία. Απαραίτητα θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης. 
- Αυγά (μεγέθους της επιλογής του Οργανισμού) τα οποία θα καλύπτουν τις προδιαγραφές του κανονισμού 
Ε. Ο. Κ. 1274 / 91. 
Η ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισμού & δεν δεσμεύει την υπηρεσία. Η παράδοση των ειδών θα 
γίνεται τμηματικά καθ’ όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας μέσα στο χρόνο 
παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και  με μέριμνα του προμηθευτή.       
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Τα συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, θα έχουν ζωηρό το φυσιολογικό τους χρώμα, 
κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής, καθαρισμένα και απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. 
2. Θα πρέπει να διακρίνονται οι μακροσκοπικοί χαρακτήρες, οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί των κατεψυγμένων 
λαχανικών. 
3. Απαιτείται συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα με τις απαραίτητες ενδείξεις, όπως η ημερομηνία παραγωγής, 
η ημερομηνία λήξης κτλ. 
4. Η μεταφορά των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα, τα οποία θα διαθέτουν 
καταγραφικά θερμόμετρα. Η μεταφορά θα πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασία -180C 
5. Τα προϊόντα κατά την παράδοση θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 
6. Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας του συστήματος 
ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των κρίσιμων σημείων ελέγχου (σύστημα HACCP) από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 
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      ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1. 
ΓΑΛΑ ΕΓΧΩΡΙΟ φρέσκο 1 λίτρου Υψηλής παστερίωσης3,5% 

λιπαρά 
τεμ 2000 

2. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΕΓΧΩΡΙΟ στραγγιστό Συσκευασία κιλού  τεμ 70 

3. Κρέμα γάλακτος Συσκευασία1 κιλού 35% λιπαρά τεμ 10 

4. Γάλα μακράς διαρκείας σε χάρτινη φιάλη Συσκευασία1 λίτρου     τεμ 100 

5. Τυρί μαλακό τριγωνάκι Συσκευασία 24 τεμ.       τεμ 70 

6. Τυρί Regatto  τριμμένο (για ζυμαρικά) κιλα 30 

7. Τυρί ΚΑΣΕΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ κιλα 60 

8. Τυρί gouda Ολλανδίας  κιλα 80 

9. 
ΦΕΤΑ  Π.Ο.Π.  ΕΓΧΩΡΙΑ  σε άλμη 

 όχι πολύ αλμυρή 
κιλα 80 

 
        Με τα είδη γαλακτοπωλείου σιτίζονται τα νήπια που φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό του Δημοτικού 
Οργανισμού Παιδικού Σταθμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού Λέρου. Όλα τα γαλακτοκομικά είδη πρέπει να είναι 
φρέσκα, χωρίς εμφανή σημεία αλλοίωσης, με αναγραφή την ημερομηνίας λήξης.  

 Το υπό προμήθεια φρέσκο γάλα πρέπει να είναι αγελαδινό, πλήρως παστεριωμένο και ομογενοποιημένο με 
3,5% λιπαρά, προέλευσης 100% Ελληνικό. 

 Η συσκευασία του θα πρέπει είναι ειδικού χάρτινου υλικού - ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΡΑΠΑΚ -  η οποία θα πληροί τους 
όρους της προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας. 

 Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μία (1) ημέρα 
από την ημερομηνία παράδοσής της. 

 Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών 
ημερών. 

 Το βάρος κάθε συσκευασίας γάλακτος θα είναι ένα (1) λίτρο. 

 Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ημερομηνία 
παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί ισχυρισμοί, 
στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κλπ). 

 Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-21995 
«Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των 
υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» 
(ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). 

 Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
και το πρότυπο CΕ ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα. 

 Εάν οι φιάλες γάλατος κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην 
συσκευασία κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου  έως την αντικατάσταση αυτών με τα πρέποντα. 

 Ο Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.  Λέρου, διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.  

 Σε περίπτωση που χρήζει ανάγκη για τον ποιοτικό έλεγχο,  θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την ανάθεση και η προσφορά του αναδόχου τον 
δεσμεύει για όλη την διάρκεια της σύμβασης αποκλειόμενης κάθε αύξησης στην συμβατική αξία των ειδών. Τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και 
ποτών. Η ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισμού & δεν δεσμεύει την υπηρεσία. Η παράδοση των ειδών 
θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας μέσα στο χρόνο 
παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη  και στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και  με μέριμνα του προμηθευτή. 
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    ΟΜΑΔΑ  Δ΄ 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ Φρατζόλα  

½ κιλού Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις 

διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθαρού βάρους 500 

gr. παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, 

δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Το νερό που θα 

χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 

λυκίσκου. Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές και να 

ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι 

ομοιογενής καθ   όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην 

ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού 

άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές 

διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες 

συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία 

θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. 

 

 

Τεμ.  

 

 

2.150 

2. ΨΩΜΙ για Τοστ Σταρένιο συσκευασία 650-680 γραμ. 
Σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 650-680 gr, το οποίο θα 
παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληροί τους όρους του 
Κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η 
ημερομηνία λήξης. 

Τεμ. 150 

3. ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ  Φρατζόλα  

½ κιλού Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις 

διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθαρού βάρους 500 

gr. παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, 

δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Το νερό που θα 

χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 

λυκίσκου. Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές και να 

ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι 

ομοιογενής καθ   όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην 

ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού 

άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές 

διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες 

συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία 

θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. 

ΤΕΜ. 50 

 

       Με τα είδη αρτοποιείου σιτίζονται τα νήπια που φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό του Δημοτικού 
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Οργανισμού Λέρου. O άρτος θα είναι ολικής άλεσης και θα παραδίδεται 3-4 ώρες μετά τον κλιβανισμό, με 
δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική απομείωση ως προς το βάρος του (όχι λιγότερο από 460gr/ 
φρατζόλα). Θα είναι καλά ψημένος, θα έχει σχήμα φρατζόλας ή καρβελιού σύμφωνα με την παραγγελία του 
παιδικού σταθμού. Το ψωμί για τοστ θα είναι επίσης ολικής άλεσης. Θα είναι  σε ειδική για την φύλαξή του 
συσκευασία 650-680 gr, το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληροί τους όρους του Κώδικά 
Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. 
 
       Η ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισμού & δεν δεσμεύει την υπηρεσία. Η παράδοση των ειδών 
θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας μέσα στο χρόνο 
παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί από  την υπηρεσία και ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και  με μέριμνα του προμηθευτή. 

 

ΟΜΑΔΑ  Ε΄ 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1. Πατάτες Κιλά  900 

2. Κρεμμύδια ξερά Κιλά  220 

3. Λεμόνια Κιλά  50 

4. Καρότα  Κιλά  80 

5. Τομάτες  Κιλά 140 

6. Μελιτζάνες Κιλά  50 

7. Κολοκύθια Κιλά  50 

8. Πιπεριές Ελληνικές Κιλά  20 

9. Λάχανο Κιλά  50 

10 Μπανάνες Κιλά  1200 

11 Αχλάδια  Κιλά  120 

12 Μανταρίνια Κιλά  20 

13 Μήλα Στάρκιν Κιλά  400 

14 Πορτοκάλια Κιλά  220 

15 Ροδάκινα Κιλά  30 

16 Κεράσια Κιλά  20 

17 Φράουλες Κιλά  20 

18 Πεπόνια  Κιλά  50 

19 Καρπούζια  Κιλά  130 

20 Πράσο  Κιλά  25 

21 Σέλινο Ματσάκι  40 

22 Μαϊντανός Ματσάκι  40 

23 Άνηθος Ματσάκι  20 

24 Κρεμμύδια νωπά Ματσάκι  20 
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25 Μαρούλια Τεμάχια  50 

26 Αγγούρια  Τεμάχια  50 

27 Σκόρδα Τεμάχια  80 

 
Με τα είδη του Οπωρολαχανοπωλείου σιτίζονται τα νήπια του Παιδικού Σταθμού Λέρου.   

Τα ανωτέρω είδη θα είναι φρέσκα,  διατηρημένα άψογα,   αναλλοίωτα από κτυπήματα και διάφορους εξωγενείς 

παράγοντες  (υγρασία, αρρώστιες, έντομα – παράσιτα κ.άλ.).  

Τα φρούτα και τα λαχανικά που θα παραδίδονται στον Παιδικό Σταθμό θα είναι κατά προτίμηση εντός εποχής 

και κατ΄ εξαίρεση και σε έλλειψη κάποιων εκτός εποχής.   

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ 
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Μελομακάρονα Κιλά 5 

2. Κουραμπιέδες Κιλά 5 

 
Β. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. 
 
Για την παροχή γάλακτος στους εργαζόμενους του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λέρου,  αναλύεται ως εξής : 
 

 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 
Το γάλα θα είναι εβαπορέ πλήρες συμπυκνωμένο  και συσκευασμένο σε μεταλλικό κουτί, βάρους 400 

γραμμαρίων αναγνωρισμένης μάρκας, που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 80 του 

κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β’).  Θα πρέπει να παρασκευάζεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, 

αποστειρωμένο, χωρίς προσθήκες συντηρητικών, το οποίο θα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής 

και θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, φώσφορο, βιταμίνες κλπ) τα οποία θα 

αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα επ’ αυτού. Πιο αναλυτικά ανά 100ml  έτοιμου για κατανάλωση γάλακτος η 

ποσότητα των θρεπτικών συστατικών θα έχουν ως εξής : 

 Πρωτεΐνες : από 3,40 γρ. έως 3,90 γρ. 

 Υδατάνθρακες : από 4,80 γρ. έως 5,30 γρ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. 

Γάλα Εβαπορέ πλήρες  
Αγελάδας Εγχώριο σε κουτί 
των 400 gr  
 

 
Τεμ. 

Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. 
δύο (2) άτομα 

μήνες: 11 Χ 22 ημέρες 

 
 

242 Χ 2 = 484 

2. 

Γάλα Εβαπορέ  πλήρες 
Αγελάδας Εγχώριο σε κουτί 
των 400 gr  
 

 
Τεμ. 

Προσωπικό  Ι.Δ.Ο.Χ. 
(8)μηνης  διάρκειας:  

 ένα (1) άτομο 
 

μήνες : 8 Χ 22 ημέρες 

 
 
 

176 Χ 1 = 176 
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 Λιπαρά : από 3,90 γρ. έως 4,30 γρ. 

 Ασβέστιο : από 120 mg έως 140 mg 

 Φώσφορος : από 100 mg έως 115 mg 

 Βιταμίνη D : από 0,50mg έως 0,65 mg 

 Βιταμίνη Β2: από 0,10mg έως 0,15 mg 

 Βιταμίνη Β12: από 0,30mg έως 0,45 mg 

 
Ειδικότερα για την συσκευασία του γάλακτος πρέπει να πληρούνται τα ισχύοντα στο Κεφάλαιο ΙΙ του Κώδικα 

Τροφίμων. Οπωσδήποτε, εκτός της συνθέσεως του προϊόντος θα αναγράφεται στη συσκευασία κάθε τεμαχίου η 

ημερομηνία μέχρι την οποία επιτρέπεται η ανάλωση, καθώς ο τρόπος χρήσης (αραίωση). Τα κουτιά θα 

προσκομιστούν σε συσκευασία χαρτοκιβωτίων των 48 ή 24 κουτιών και θα φέρουν ειδική σήμανση επί του 

κυτίου ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση .   

Η ποσότητα του γάλακτος ανέρχεται σε 200 κουτιά και καλύπτει τις ανάγκες για ένα έτος για τους Παιδικούς 

Σταθμούς του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου και  660 κουτιά και καλύπτει τις ανάγκες για ένα έτος των εργαζομένων του 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου 

Ο προμηθευτής θα εκτελέσει την παράδοση της προμήθειας στο σύνολο της. Συνεπώς η ημερομηνία  μέχρι την 

οποία θα επιτρέπεται η ανάλωση δεν θα είναι μικρότερη των 10 (δέκα) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης. 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν  τα αναγραφόμενα στα σχετικά με το είδος και τη συσκευασία του, άρθρα του Κώδικα 

Τροφίμων (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β’). 

 
Λέρος  15 /04  /2018 

             Η     συντάξασα 
 
 
                                                                                                                             Νταλόγλου Κωνσταντίνα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                         
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ                                   
 
                                                            Τίτλος    : Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών-  
                                                                            Γάλακτος για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. 
                                                            Πίστωση : Κ.Α. 15.6481:30.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
                                                                            Κ.Α. 15.6063:  1.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 Α.  ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 
ΟΜΑΔΑ  Α΄ 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ                         
ΣΕ €              

(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
9%  

ΣΥΝΟΛΟ          
ΜΕ €                    

ΜΕ ΦΠΑ  

1. Σπάλα Μόσχου νωπή α/η Κιλά 180 7,50 1350,00 121,50 1471,50 

2. Κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι Κιλά 150 7,50 1125,00 101,25 1226,25 

3. Σπάλα Χοιρινή νωπή α/η Κιλά 40 4,50 180,00 16,20 196,20 

4. Σνίτσελ Χοιρινό Κιλά 40 6,00 240,00 21,60 261,60 

5. Μπριζόλα Χοιρινή λαιμού Κιλά 100 3,80 380,00 
34,20 414,20 

6. Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό Κιλά 300 3,00 900,00 
81,00 981,00 

    ΣΥΝΟΛΑ 4175,00 375,75 4550,75 

                                                               
                  

ΟΜΑΔΑ  Β΄ 
ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 9% 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ €   (ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ                         
ΣΕ €              

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
9%  

ΣΥΝΟΛΟ          
ΣΕ €                    

ΜΕ ΦΠΑ  

1 
Ζυμαρικά αστράκι, συσκευασία 

1/2 του κιλού 
Τεμ. 90 0,70 63,00 5,67 357,21 

2 
Ζυμαρικά σπαγγέτι, συσκευασία 

1/2 κιλού 
Τεμ. 100 0,70 70,00 6,30 76,30 

3 
Ζυμαρικά σέλινο, συσκευασία 

1/2 του κιλού 
Τεμ. 50 0,70 35,00 3,15 38,15 

4 
Ζυμαρικά πέννες, συσκευασία 

1/2 κιλού 
Τεμ. 150 0,70 105,00 9,45 114,45 

5 
Ζυμαρικά  βίδες, συσκευασία 

1/2 κιλού 
Τεμ. 150 0,70 105,00 9,45 114,45 

6 Ζυμαρικά κοφτό, συσκευασία ½ Τεμ. 120 0,70 84,00 7,56 91,56 
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7 

Ρύζι τύπου γλασσέ               
Συσκευασία   ½ κιλού (σε 

εργοστασιακή συσκευασία, όχι 
χύμα)  

Τεμ. 150 1,50 225,00 20,25 245,25 

8 

Ρύζι κίτρινο (τύπου Αμερικής) 
Συσκευασία  ½ κιλού (σε 

εργοστασιακή συσκευασία, όχι 
χύμα) 

Τεμ. 150 1,50 225,00 20,25 245,25 

9 
Ζυμαρικά κριθαράκι , 
συσκευασία 1/2 κιλού 

Τεμ. 150 0,70 105,00 9,45 114,45 

10 
Φακές ψιλές, συσκευασίας 1/2 

κιλού(σε εργοστασιακή 
συσκευασία, όχι χύμα) 

Τεμ. 180 1,20 216,00 19,44 235,44 

11 
Φασόλια μέτρια, συσκευασίας 
1/2 κιλού (σε εργοστασιακή 
συσκευασία, όχι χύμα)  

Τεμ. 140 1,50 210,00 18,90 228,90 

12. 
Φυτίνη – μαγειρικό λίπος, 

συσκευασία 800 γρ.  
Τεμ. 10 4,50 45,00 4,05 49,05 

13. 
Μαργαρίνη soft, συσκευασία 1 

κιλού 
Τεμ. 40 3,50 140,00 12,60 152,60 

14. 
Δημητριακά corn flakes 
Συσκευασία ενός κιλού-

κλασσικό (κλάσικ) 
Τεμ. 120 2,50 300,00 27,00 327,00 

15. 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

Συσκευασία    κιλού 
Τεμ. 60 0,80 48,00 4,32 52,32 

16. 
Αλεύρι Φαρίνα  Συσκευασία 

1/2κιλού                       
Τεμ. 40 0,60 24,00 2,16 26,16 

17. 
Μπισκότα τετράγωνα ΠΤΙ – 

ΜΠΕΡ Συσκευασία των 225 gr. 
Τεμ. 300 1,30 390,00 35,10 425,10 

18. 
Μπισκότα παραλληλόγραμμα 

Συσκευασία των 225 gr. 
Τεμ. 200 1,60 320,00 28,80 348,80 

19. 
Κράκερς Συσκευασία των 180 

gr. 
Τεμ. 250 1,20 300,00 27,00 327,00 

20. 
Μαρμελάδα (διάφορες γεύσεις) 

Συσκευασία ½  κιλού 
Τεμ. 25 2,00 50,00 4,50 54,50 

21. 
Μέλι Θυμαρίσιο – Ανθέων 

Συσκευασία 1 κιλού 
Τεμ. 30 7,00 210,00 18,90 228,90 

22. 
Ζάχαρη λευκή ψιλή Συσκευασία 

1κιλού 
Τεμ.  150 0,80 120,00 10,80 130,80 

23. Ζάχαρη άχνη Συσκευασία ½ kg Τεμ. 15 0,60 9,00 0,81 9,81 

24. 
Ντοματάκι ψιλοκομένο 
Συσκευασία   410 γραμ 

Τεμ. 230 0,70 161,00 14,49 175,49 
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25. 
Ντοματοπολτός 

συμπυκνωμένος Συσκευασία ½  
κιλού 

Τεμ. 180 1,20 216,00 19,44 235,44 

26. 
Πουρές πατάτας συσκευασίας 1 

κιλού 
Τεμ. 50 4,50 225,00 20,25 245,25 

27. 
Φρυγανιά τριμμένη Συσκευασία 

½  κιλού 
Τεμ. 35 1,50 52,50 4,73 57,23 

28. 
Κορν Φλάουρ Συσκευασία   200 

γραμ. 
Τεμ. 30 1,50 45,00 4,05 49,05 

29. 
Ζωμοί σε κύβους διάφορες 

γεύσεις Συσκευασία   12 κύβων. 
Τεμ. 80 1,50 120,00 10,80 130,80 

30 
Κομπόστες διάφορες γεύσεις 
φρούτων Συσκευασία 1κιλού    

Τεμ. 30 1,80 54,00 4,86 58,86 

31. Αλάτι ψιλό Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 90 0,80 72,00 6,48 78,48 

32. 
Μανιτάρια Συσκευασία 400 

γραμ 
Τεμ. 10 1,70 17,00 1,53 18,53 

33. Μαγιονέζα Συσκευασία 1κιλού    Τεμ. 15 4,00 60,00 5,40 65,40 

34. Κέτσαπ Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 6 1,50 9,00 0,81 9,81 

35. 
Ξύδι από σταφύλι Συσκευασία   

420 γραμ 
Τεμ. 90 0,70 63,00 5,67 68,67 

36. Ρίγανη Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 6 3,50 21,00 1,89 22,89 

37. 
Δυόσμος αποξηραμένος 
Συσκευασία ½ κιλού 

Τεμ. 4 3,50 14,00 1,26 15,26 

38. Δάφνη Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 4 3,50 14,00 1,26 15,26 

39. 
Κανέλα ολόκληρη Συσκευασία 

½  κιλού 
Τεμ. 12 4,50 54,00 4,86 58,86 

40. 
Κανέλα τριμμένη Συσκευασία ½  

κιλού 
Τεμ. 7 4,50 31,50 2,84 34,34 

41. Κύμινο Συσκευασία 100 γραμ. Τεμ. 6 3,00 18,00 1,62 19,62 

42. 
Μοσχοκάρυδο Συσκευασία 100 

γραμ. 
Τεμ. 6 3,50 21,00 1,89 22,89 

43. 
Πιπέρι τριμμένο μαύρο 
Συσκευασία 100 γραμ. 

Τεμ. 6 3,00 18,00 1,62 19,62 

44. 
Αμμωνία Ανθρακική Συσκευασία 

30 γραμ 
Τεμ. 6 0,50 3,00 0,27 3,27 

45. 
Μπέκιν Πάουντερ Συσκευασία 

20γρ. (τριπλό) 
Τεμ. 8 0,90 7,20 0,65 7,85 

46. 
Μαγιά ξερή συσκευασία 3 

φακέλων(3Χ8γρ.) 
Τεμ. 10 1,50 15,00 1,35 16,35 

47. 
Κακάο σκόνη Συσκευασία  125 

γραμ  
Τεμ. 10 1,50 15,00 1,35 16,35 

48. 
Καραμέλες ζελεδάκια 
συσκευασίας 1 κιλού 

Τεμ. 6 8,00 48,00 4,32 52,32 
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49. 
Σοκολατάκια μπουκιές 

(αυγουλάκια - πασχαλίτσες) 
συσκευασίας 1 κιλού 

Τεμ. 5 10,00 50,00 4,50 54,50 

50. Αυγά συσκευασία 6άδων  Τεμ. 460 1,20 552,00 49,68 601,68 

51. 
Ζελέ φρούτων διάφορες γεύσεις 

σε χάρτινο κουτί 
Τεμ. 30 1,50 45,00 4,05 49,05 

52. Κρέμα αραβοσίτου κουτί 160 γρ. Τεμ. 70 1,50 105,00 9,45 114,45 

53. 
Φιλέτο τόνου σε ελαιόλαδο 
Συσκευασία   160 γραμ 

Τεμ. 20 1,20 24,00 2,16 26,16 

54. Μερέντα , συσκευασία 1/2 κιλού Τεμ. 10 2,50 25,00 2,25 27,25 

55. 
Νερό εμφιαλωμένο Φιάλη 1,5 

λίτρου 
Τεμ. 1900 0,30 570,00 51,30 621,30 

56. 

Γάλα πλήρες εβαπορέ 
συμπυκνωμένο αγελάδας σε 
κουτί 400 γραμμαρίων με τις 

ίδιες τεχνικές προδιαγραφές του 
γάλακτος των υπαλλήλων του 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ 

Τεμ. 200 1,00 200,00 18,00 218,00 

57. 
Λαχανικά ανάμεικτα 

κατεψυγμένα Συσκευασία  1  
κιλού 

Τεμ. 25 2,00 50,00 4,50 54,50 

58. 
Σπανάκι κατεψυγμένο, 
συσκευασία 1κιλού 

Τεμ. 40 2,00 80,00 7,20 87,20 

59. 
Φασολάκια πράσινα κατεψυγμ. 

1κιλού 
Τεμ. 65 2,00 130,00 11,70 141,70 

    ΣΥΝΟΛΑ 6604,20 594,38 7198,58 

 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 9%  
ΣΥΝΟΛΟ          

ΜΕ €                    
ΜΕ ΦΠΑ  

1. 
Αρακάς κατεψυγμένος 
Συσκευασία ενός  κιλού 

Τεμ 80 2,30 184,00 16,56 200,56 

 

 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
9%  

ΣΥΝΟΛΟ          
ΜΕ €                    

ΜΕ ΦΠΑ  
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1. 
Ελαιόλαδο (extra παρθένο) 

Δοχείο 5 λίτρων 
Τεμ. 40 21,00 840,00 75,60 915,60 

2. Σογιέλαιο Δοχείο 5 λίτρων Τεμ. 15 7,00 105,00 9,45 114,45 

    ΣΥΝΟΛΑ 945,00 85,05 1030,05 

 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΜΕ Φ.Π.Α. 17% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
17%  

ΣΥΝΟΛΟ          
ΜΕ €                    

ΜΕ ΦΠΑ  

1. 
Ταχίνι σε συσκευασία 400γρ με 

αναγνωρισμένη μάρκα 
τεμ 20 3,50 70,00 11,90 81,90 

2. 
Αναψυκτικά 1,5 λίτρου(κόκα 
κόλα, πορτοκαλάδα και Sprite 

3Ε)        
τεμ 100 1,50 150,00 25,50 175,50 

3. 
Βανίλια σκόνη Συσκευασία 5 

τεμ. 
τεμ 8 0,8 6,40 1,09 7,49 

4. Φύλλο κρούστας συσκ. 450γρ τεμ. 5 3,00 15,00 2,55 17,55 

5. Φύλλο σφολιάτας συσκ. 800γρ. τεμ. 5 4,00 20,00 3,40 23,40 

6. 
Τυροπιτάκια συσκευσίας. 

1κιλού κατεψυγμένα 800γρ- 1 
κιλού 

τεμ. 25 3,00 75,00 12,75 87,75 

7. 
Σπανακοπιτάκια συσκευασίας 

800- 1 κιλού κατεψυγμένα  
τεμ. 25 3,15 78,75 13,39 92,14 

8. 
Λουκανοπιτάκια συσκ. 800γρ-

1κιλού κατεψυγμένα 
τεμ. 25 3,45 86,25 14,66 100,91 

9. Βρώμη σε συσκευασία ½ κιλού  Τεμ. 25 3,50 87,50 14,88 102,38 

10. 
Φρυγανιές σε συσκευασία που 
να περιέχει 4 πακέτα / τεμ 510 

γρ 
τεμ 35 1,50 52,50 8,93 61,43 

    ΣΥΝΟΛΑ 641,40 109,04 750,44 

 

       ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 9%  
ΣΥΝΟΛΟ          

ΜΕ €                    
ΜΕ ΦΠΑ  

1. 
ΓΑΛΑ ΕΓΧΩΡΙΟ φρέσκο 1 

λίτρου Υψηλής 
παστερίωσης3,5% λιπαρά 

τεμ 2000 1,50 3000,00 270,00 3270,00 
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2. 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΕΓΧΩΡΙΟ στραγγιστό 
Συσκευασία κιλού  

τεμ 70 3,00 210,00 18,90 228,90 

3. 
Κρέμα γάλακτος Συσκευασία1 

κιλού 35% λιπαρά 
τεμ 10 3,50 35,00 3,15 38,15 

4. 
Γάλα μακράς διαρκείας σε 
χάρτινη φιάλη Συσκευασία1 

λίτρου     
τεμ 100 1,00 100,00 9,00 109,00 

5. 
Τυρί μαλακό τριγωνάκι 
Συσκευασία 24 τεμ.       

τεμ 70 5,00 350,00 31,50 381,50 

6. 
Τυρί Regatto  τριμμένο (για 

ζυμαρικά) 
κιλα 30 8,00 240,00 21,60 261,60 

7. Τυρί ΚΑΣΕΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ κιλα 60 11,00 660,00 59,40 719,40 

8. Τυρί gouda Ολλανδίας  κιλα 80 5,00 400,00 36,00 436,00 

9. 
ΦΕΤΑ  Π.Ο.Π.      ΕΓΧΩΡΙΑ  σε 

άλμη όχι πολύ αλμυρή 
κιλα 80 7,00 560,00 50,40 610,40 

    ΣΥΝΟΛΑ  5555,00 499,95 6054,95 

 

 
ΟΜΑΔΑ  Δ΄ 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 9%  
ΣΥΝΟΛΟ          

ΜΕ €                    
ΜΕ ΦΠΑ  

1. ΨΩΜΙ  ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1/2 κιλού Τεμ. 2.150 1,00 2150,00 193,50 2343,50 

2 
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1/2 

κιλού  
Τεμ. 50 1,00 50,00 4,50 54,50 

3. ΨΩΜΙ για τοστ 700 γραμ. Τεμ. 150 2,50 375,00 33,75 408,75 

    ΣΥΝΟΛΑ 2575,00 231,75 2806,75 

 

 

ΟΜΑΔΑ  Ε΄ 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 9%  
ΣΥΝΟΛΟ          

ΜΕ €                    
ΜΕ ΦΠΑ  

1. Πατάτες Κιλά  900 0,90 810,00 72,90 882,90 

2. Κρεμμύδια ξερά Κιλά  220 0,85 187,00 16,83 203,83 

3. Λεμόνια Κιλά  50 1,00 50,00 4,50 54,50 
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4. Καρότα  Κιλά  80 1,00 80,00 
7,20 87,20 

5. Τομάτες  Κιλά 140 1,50 210,00 18,90 228,90 

6. Μελιτζάνες Κιλά  50 1,80 90,00 8,10 98,10 

7. Κολοκύθια Κιλά  50 1,80 90,00 8,10 98,10 

8. Πιπεριές Ελληνικές Κιλά  20 2,00 40,00 
3,60 43,60 

9. Λάχανο Κιλά  50 1,20 60,00 
5,40 65,40 

10 Μπανάνες Κιλά  1200 1,45 1740,00 
156,60 1896,60 

11 Αχλάδια  Κιλά  120 2,00 240,00 21,60 261,60 

12 Μανταρίνια Κιλά  20 1,50 30,00 
2,70 32,70 

13 Μήλα Στάρκιν Κιλά  400 1,65 660,00 59,40 719,40 

14 Πορτοκάλια Κιλά  220 1,00 220,00 19,80 239,80 

15 Ροδάκινα Κιλά  30 1,80 54,00 4,86 58,86 

16 Κεράσια Κιλά  20 4,00 80,00 
7,20 87,20 

17 Φράουλες Κιλά  20 4,00 80,00 
7,20 87,20 

18 Πεπόνια  Κιλά  50 1,20 60,00 5,40 65,40 

19 Καρπούζια  Κιλά  130 0,60 78,00 7,02 85,02 

20 Πράσο  Κιλά  25 1,80 45,00 4,05 49,05 

21 Σέλινο Ματσάκι  40 0,50 20,00 1,80 21,80 

22 Μαϊντανός Ματσάκι  40 0,50 20,00 
1,80 21,80 

23 Άνηθος Ματσάκι  20 0,50 10,00 
0,90 10,90 

24 Κρεμμύδια νωπά Ματσάκι  20 1,00 20,00 1,80 21,80 

25 Μαρούλια Τεμάχια  50 0,80 40,00 3,60 43,60 

26 Αγγούρια  Τεμάχια  50 0,80 40,00 
3,60 43,60 

27 Σκόρδα Τεμάχια  80 0,60 48,00 
4,32 52,32 

    ΣΥΝΟΛΑ  5102,00 
459,18 5561,18 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ 
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
17%  

ΣΥΝΟΛΟ          
ΣΕ €                    

ΜΕ ΦΠΑ  

1. Μελομακάρονα  Κιλά 5 11,00 55,00 9,35 64,35 

2. Κουραμπιέδες Κιλά 5 11,00 55,00 9,35 64,35 

    ΣΥΝΟΛΑ 110,00 18,70 128,70 

 
  
 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΟΜΑΔΑ  Α΄                                                         ΠΟΣΑ σε € 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.550,75 € 

  

ΟΜΑΔΑ  Β΄  

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 9% 7.198,58 € 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ 200,56 € 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 1.030,05 € 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΜΕ Φ.Π.Α. 17% 750,44 € 

  

ΟΜΑΔΑ Γ΄  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 6.054,95 € 

  

ΟΜΑΔΑ  Δ΄  

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.806,75 

  

ΟΜΑΔΑ  Ε΄  

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.561,18 € 

  

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄  

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 128,70 

ΣΥΝΟΛΟ 28.281,96 

 
Ε. (Κ.Α. 15.6063 ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
Ο παρακάτω πίνακας προϋπολογισμού,  αφορά την προμήθεια γάλατος για το προσωπικό του Δημοτικού 
Παιδικού Σταθμού Λέρου χρονικής περιόδου 2018-2019 και διέπεται από τον εξής ενδεικτικό προϋπολογισμό : 
 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ        
Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α .Π. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜ.  

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 

€   (ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 9% 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 
ΜΕ ΦΠΑ 

Γάλα Εβαπορέ πλήρες  
Αγελάδας Εγχώριο σε κουτί των 

400 gr    
ΤΕΜΑΧΙΑ 660 1,00 660,00 59,4 719,40 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
  

ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ ΣΕ € 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ 15.6481 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 28.281,96 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ 15.6063 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

(ΓΑΛΑΚΤΟΣ) 
719,40 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 29.001,36 

 
 
                                                                                    Λέρος  15 / 04  /2018 
 
                                                                                           Η συντάξασα 
 
                                                                                      Νταλόγλου Κωνσταντίνα 
 





 42 

 
                                                       
                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                         
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ                                   
 
 
                                                            Τίτλος    : Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών-  
                                                                            Γάλακτος για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. 
                                                            Πίστωση: Κ.Α. 15.6481:30.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
                                                                            Κ.Α. 15.6063:  1.000,00€ (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α.  ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ  Α΄ 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ                      

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

1. Σπάλα Μόσχου νωπή α/η Κιλά 180  

2. Κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι Κιλά 150  

3. Σπάλα Χοιρινή νωπή α/η Κιλά 40  

4. Σνίτσελ Χοιρινό Κιλά 40  

5. Μπριζόλα Χοιρινή λαιμού Κιλά 100  

6. Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό Κιλά 300  

                                                                   
 
 
 

ΛΕΡΟΣ,…../…/2019 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

……………………… 
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ΟΜΑΔΑ  Β΄ 
ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 9% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ €   (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ                         
ΣΕ €              

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
9%  

ΣΥΝΟΛΟ          
ΣΕ €                    

ΜΕ ΦΠΑ  

1 
Ζυμαρικά αστράκι, συσκευασία 

1/2 του κιλού 
Τεμ. 90     

2 
Ζυμαρικά σπαγγέτι, συσκευασία 

1/2 κιλού 
Τεμ. 100     

3 
Ζυμαρικά σέλινο, συσκευασία 

1/2 του κιλού 
Τεμ. 50     

4 
Ζυμαρικά πέννες, συσκευασία 

1/2 κιλού 
Τεμ. 150     

5 
Ζυμαρικά  βίδες, συσκευασία 

1/2 κιλού 
Τεμ. 150     

6 Ζυμαρικά κοφτό, συσκευασία ½ Τεμ. 120     

7 

Ρύζι τύπου γλασσέ               
Συσκευασία   ½ κιλού (σε 

εργοστασιακή συσκευασία, όχι 
χύμα)  

Τεμ. 150     

8 

Ρύζι κίτρινο (τύπου Αμερικής) 
Συσκευασία  ½ κιλού (σε 

εργοστασιακή συσκευασία, όχι 
χύμα) 

Τεμ. 150     

9 
Ζυμαρικά κριθαράκι , 
συσκευασία 1/2 κιλού 

Τεμ. 150     

10 
Φακές ψιλές, συσκευασίας 1/2 

κιλού(σε εργοστασιακή 
συσκευασία, όχι χύμα) 

Τεμ. 180     

11 
Φασόλια μέτρια, συσκευασίας 
1/2 κιλού (σε εργοστασιακή 
συσκευασία, όχι χύμα)  

Τεμ. 140     

12. 
Φυτίνη – μαγειρικό λίπος, 

συσκευασία 800 γρ.  
Τεμ. 10     

13. 
Μαργαρίνη soft, συσκευασία 1 

κιλού 
Τεμ. 40     

14. 
Δημητριακά corn flakes 
Συσκευασία ενός κιλού-

κλασσικό (κλάσικ) 
Τεμ. 120     
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15. 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

Συσκευασία    κιλού 
Τεμ. 60     

16. 
Αλεύρι Φαρίνα  Συσκευασία 

1/2κιλού                       
Τεμ. 40     

17. 
Μπισκότα τετράγωνα ΠΤΙ – 

ΜΠΕΡ Συσκευασία των 225 gr. 
Τεμ. 300     

18. 
Μπισκότα παραλληλόγραμμα 

Συσκευασία των 225 gr. 
Τεμ. 200     

19. 
Κράκερς Συσκευασία των 180 

gr. 
Τεμ. 250     

20. 
Μαρμελάδα (διάφορες γεύσεις) 

Συσκευασία ½  κιλού 
Τεμ. 25     

21. 
Μέλι Θυμαρίσιο – Ανθέων 

Συσκευασία 1 κιλού 
κιλά 30     

22. 
Ζάχαρη λευκή ψιλή Συσκευασία 

1κιλού 
κιλά 150     

23. Ζάχαρη άχνη Συσκευασία ½ kg κιλά 15     

24. 
Ντοματάκι ψιλοκομένο 
Συσκευασία   410 γραμ 

Τεμ. 230     

25. 
Ντοματοπολτός 

συμπυκνωμένος Συσκευασία ½  
κιλού 

Τεμ. 180     

26. 
Πουρές πατάτας συσκευασίας 1 

κιλού 
Τεμ. 50     

27. 
Φρυγανιά τριμμένη Συσκευασία 

½  κιλού 
Τεμ. 35     

28. 
Κορν Φλάουρ Συσκευασία   200 

γραμ. 
Τεμ. 30     

29. 
Ζωμοί σε κύβους διάφορες 

γεύσεις Συσκευασία   12 κύβων. 
Τεμ. 80     

30 
Κομπόστες διάφορες γεύσεις 
φρούτων Συσκευασία 1κιλού    

Τεμ. 30     

31. Αλάτι ψιλό Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 90     

32. 
Μανιτάρια Συσκευασία 400 

γραμ 
Τεμ. 10     

33. Μαγιονέζα Συσκευασία 1κιλού    Τεμ. 15     

34. Κέτσαπ Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 6     

35. 
Ξύδι από σταφύλι Συσκευασία   

420 γραμ 
Τεμ. 90     

36. Ρίγανη Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 6     

37. 
Δυόσμος αποξηραμένος 
Συσκευασία ½ κιλού 

Τεμ. 4     
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38. Δάφνη Συσκευασία ½  κιλού Τεμ. 4     

39. 
Κανέλα ολόκληρη Συσκευασία 

½  κιλού 
Τεμ. 12     

40. 
Κανέλα τριμμένη Συσκευασία ½  

κιλού 
Τεμ. 7     

41. Κύμινο Συσκευασία 100 γραμ. Τεμ. 6     

42. 
Μοσχοκάρυδο Συσκευασία 100 

γραμ. 
Τεμ. 6     

43. 
Πιπέρι τριμμένο μαύρο 
Συσκευασία 100 γραμ. 

Τεμ. 6     

44. 
Αμμωνία Ανθρακική Συσκευασία 

30 γραμ 
Τεμ. 6     

45. 
Μπέκιν Πάουντερ Συσκευασία 

20γρ. (τριπλό) 
Τεμ. 8     

46. 
Μαγιά ξερή συσκευασία 3 

φακέλων(3Χ8γρ.) 
Τεμ. 10     

47. 
Κακάο σκόνη Συσκευασία  125 

γραμ  
Τεμ. 10     

48. 
Καραμέλες ζελεδάκια 
συσκευασίας 1 κιλού 

Κιλά 6     

49. 
Σοκολατάκια μπουκιές 

(αυγουλάκια - πασχαλίτσες) 
συσκευασίας 1 κιλού 

Κιλά 5     

50. Αυγά συσκευασία 6άδων  Τεμ. 460     

51. 
Ζελέ φρούτων διάφορες γεύσεις 

σε χάρτινο κουτί 
Κιλά 30     

52. Κρέμα αραβοσίτου κουτί 160 γρ. Τεμ. 70     

53. 
Φιλέτο τόνου σε ελαιόλαδο 
Συσκευασία   160 γραμ 

Τεμ. 20     

54. Μερέντα , συσκευασία 1/2 κιλού Τεμ. 10     

55. 
Νερό εμφιαλωμένο Φιάλη 1,5 

λίτρου 
Τεμ. 1900     

56. 

Γάλα πλήρες εβαπορέ 
συμπυκνωμένο αγελάδας σε 
κουτί 400 γραμμαρίων με τις 

ίδιες τεχνικές προδιαγραφές του 
γάλακτος των υπαλλήλων του 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ 

Τεμ. 200     

57. 
Λαχανικά ανάμεικτα 

κατεψυγμένα Συσκευασία  1  
κιλού 

Τεμ. 25     

58. 
Σπανάκι κατεψυγμένο, 
συσκευασία 1κιλού 

Τεμ. 40     
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59. 
Φασολάκια πράσινα κατεψυγμ. 

1κιλού 
Τεμ. 65     

    ΣΥΝΟΛΑ    

 

 

 

 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

1. 
Αρακάς κατεψυγμένος Συσκευασία ενός  

κιλού 
Τεμ 80  

 

 

 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

1. 
Ελαιόλαδο (extra παρθένο) Δοχείο 5 

λίτρων 
Τεμ. 40  

2. Σογιέλαιο Δοχείο 5 λίτρων Τεμ. 15  

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΜΕ Φ.Π.Α. 17% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
17%  

ΣΥΝΟΛΟ          
ΜΕ €                    

ΜΕ ΦΠΑ  

1. 
Ταχίνι σε συσκευασία 400γρ με 

αναγνωρισμένη μάρκα 
τεμ 20     

2. 
Αναψυκτικά 1,5 λίτρου(κόκα 
κόλα, πορτοκαλάδα και Sprite 

3Ε)        
τεμ 100     

3. 
Βανίλια σκόνη Συσκευασία 5 

τεμ. 
τεμ 8     

4. Φύλλο κρούστας συσκ. 450γρ τεμ. 5     

5. Φύλλο σφολιάτας συσκ. 800γρ. τεμ. 5     
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6. 
Τυροπιτάκια συσκευσίας. 

1κιλού κατεψυγμένα 800γρ- 1 
κιλού 

τεμ. 25     

7. 
Σπανακοπιτάκια συσκευασίας 

800- 1 κιλού κατεψυγμένα  
τεμ. 25     

8. 
Λουκανοπιτάκια συσκ. 800γρ-

1κιλού κατεψυγμένα 
τεμ. 25     

9. Βρώμη σε συσκευασία ½ κιλού  Τεμ. 25     

10. 
Φρυγανιές σε συσκευασία που 
να περιέχει 4 πακέτα / τεμ 510 

γρ 
τεμ 35     

    ΣΥΝΟΛΑ    

 

 

 

ΛΕΡΟΣ,…../…/2019 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

……………………… 
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       ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 9%  
ΣΥΝΟΛΟ          

ΜΕ €                    
ΜΕ ΦΠΑ  

1. 
ΓΑΛΑ ΕΓΧΩΡΙΟ φρέσκο 1 

λίτρου Υψηλής 
παστερίωσης3,5% λιπαρά 

τεμ 2000     

2. 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΕΓΧΩΡΙΟ στραγγιστό 
Συσκευασία κιλού  

τεμ 70     

3. 
Κρέμα γάλακτος Συσκευασία1 

κιλού 35% λιπαρά 
τεμ 10     

4. 
Γάλα μακράς διαρκείας σε 
χάρτινη φιάλη Συσκευασία1 

λίτρου     
τεμ 100     

5. 
Τυρί μαλακό τριγωνάκι 
Συσκευασία 24 τεμ.       

τεμ 70     

6. 
Τυρί Regatto  τριμμένο (για 

ζυμαρικά) 
κιλα 30     

7. Τυρί ΚΑΣΕΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ κιλα 60     

8. Τυρί gouda Ολλανδίας  κιλα 80     

9. 
ΦΕΤΑ  Π.Ο.Π.      ΕΓΧΩΡΙΑ  σε 

άλμη όχι πολύ αλμυρή 
κιλα 80     

    ΣΥΝΟΛΑ     

 
 
 

ΛΕΡΟΣ,…../…/2019 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

……………………… 
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ΟΜΑΔΑ  Δ΄ 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 9%  
ΣΥΝΟΛΟ          

ΜΕ €                    
ΜΕ ΦΠΑ  

1. ΨΩΜΙ  ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1/2 κιλού Τεμ. 2.150 1,00    

2 
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 1/2 

κιλού  
Τεμ. 50 1,00    

3. ΨΩΜΙ για τοστ 700 γραμ. Τεμ. 150 2,50    

    ΣΥΝΟΛΑ    

 

 

ΛΕΡΟΣ,…../…/2019 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

……………………… 
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ΟΜΑΔΑ  Ε΄ 
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

1. Πατάτες Κιλά  900  

2. Κρεμμύδια ξερά Κιλά  220  

3. Λεμόνια Κιλά  50  

4. Καρότα  Κιλά  80  

5. Τομάτες  Κιλά 140  

6. Μελιτζάνες Κιλά  50  

7. Κολοκύθια Κιλά  50  

8. Πιπεριές Ελληνικές Κιλά  20  

9. Λάχανο Κιλά  50  

10 Μπανάνες Κιλά  1200  

11 Αχλάδια  Κιλά  120  

12 Μανταρίνια Κιλά  20  

13 Μήλα Στάρκιν Κιλά  400  

14 Πορτοκάλια Κιλά  220  

15 Ροδάκινα Κιλά  30  

16 Κεράσια Κιλά  20  

17 Φράουλες Κιλά  20  

18 Πεπόνια  Κιλά  50  

19 Καρπούζια  Κιλά  130  

20 Πράσο  Κιλά  25  

21 Σέλινο Ματσάκι  40  

22 Μαϊντανός Ματσάκι  40  

23 Άνηθος Ματσάκι  20  

24 Κρεμμύδια νωπά Ματσάκι  20  

25 Μαρούλια Τεμάχια  50  

26 Αγγούρια  Τεμάχια  50  

27 Σκόρδα Τεμάχια  80  

 
 

ΛΕΡΟΣ,…../…/2019 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

……………………… 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ 
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ € (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  €            
(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
17%  

ΣΥΝΟΛΟ          
ΣΕ €                    

ΜΕ ΦΠΑ  

1. Μελομακάρονα  Κιλά 5 11,00    

2. Κουραμπιέδες Κιλά 5 11,00    

    ΣΥΝΟΛΑ    

 
 

ΛΕΡΟΣ,…../…/2019 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

……………………… 
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ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π 
 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ        
Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α .Π. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜ.  

ΠΡΟΣΦ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 

€   (ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 9% 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 
ΜΕ ΦΠΑ 

Γάλα Εβαπορέ πλήρες  
Αγελάδας Εγχώριο σε κουτί των 

400 gr  
ΤΕΜΑΧΙΑ 660     

 
ΛΕΡΟΣ,…../…/2019 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
……………………… 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα8  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6171] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΕΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Τ.Κ. 85400] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Νταλόγλου Κωνσταντίνα] 
- Τηλέφωνο: [2247023632] 
- Ηλ. ταχυδρομείο:  daloglou_d@yahoo.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.leros.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Προμήθεια 

Τροφίμων Παιδικών Σταθμών & Γάλακτος για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. 
CPV: 15110000-2 (ΟΜΑΔΑ Α΄-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)    
CPV: 15000000-8 (ΟΜΑΔΑ Β΄- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 9%) 
CPV: 03001220-4 (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ) 
CPV: 15411200-4 (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ) 
CPV: 15000000-8 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 17%) 
CPV: 15500000-3 (ΟΜΑΔΑ Γ΄-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ) 
CPV: 15810000-9 (ΟΜΑΔΑ Δ΄- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
CPV: 03220000-9 (ΟΜΑΔΑ Ε΄- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ] 
CPV: 05812100-4 (ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ] 
CPV: 15511000-3 (ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6171] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [(2) Τμήματα ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [22/2019 Μελέτη 
Τεχνικής Υπηρεσίας] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
8
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ]  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι9 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 
[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[  ] Ναι [ ] Όχι [  ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
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) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο10: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
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 αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

 
 

 

 
 

 
 

α) [……] 
 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 

 

 
 

δ) [  ] Ναι [  ] Όχι 
 

 
 

 

 
 

 
ε) [  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 
 

 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

                                                           
9
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομ και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

10
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους11; 

[  ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 
 

 
 

β) [……] 
 

 

γ) [……] 
 

                                                           
11

 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
12

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[    ] Ναι [    ] Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε έντυπο ΤΕΥΔ σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                           
12

  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος 
ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να 
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[   ]Ναι [    ]Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες13 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση14· 

2 δωροδοκία15,16· 

3 απάτη17· 

4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες18· 

5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας19· 

6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων20. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου21 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

[   ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

                                                           
13

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

14
 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). 

15
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

16
 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 στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

17
 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)

  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

18
 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. 

19
 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) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

20
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 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 οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

21
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]22 

Εάν ναι, αναφέρετε23: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 

 
β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]24 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)25; 

[  ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν26: [……] 

 

                                                           
22

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

24
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

26
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  





 61 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης27, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[  ] Ναι [  ] Όχι  

 

 
Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;28 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [  ] Ναι [  ] Όχι  

-[  ] Ναι [  ] Όχι  
 

-[……]· 
 

-[……]· 
 

 

γ.2)[……]· 
δ) [  ] Ναι [  ] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [  ] Ναι [  ] Όχι  

-[  ] Ναι [  ] Όχι  
 

-[……]· 
 

-[……]· 
 

 

γ.2)[……]· 
δ) [  ] Ναι [  ] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 29 
[……][……][……] 

 

                                                           
27

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

28
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

29
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου30 ; 
 

[  ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[  ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

 
 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής (παρ.Α1 του άρθρου 39 του 

Ν.4488/2017 που προστέθηκε  στο άρθρο 73 

παρ.2 Ν.4412/2016, νέος υποχρεωτικός λόγος 
αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης):  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους.  

Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ;31 

 
 

 
 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
-[.......................] 

-[.......................] 

 
 

 
 
 
 
 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα32; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 
[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
                                                           

30
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

31
 Παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 που προστέθηκε  στο άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, νέος υποχρεωτικός 
λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

32
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-2063%CE%B41-63203-02-2011-%CF%86%CE%B5%CE%BA-26618-02-2011-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 
 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων33, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 
 

 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης34; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 

 
 

 

 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια35 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
[  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

                                                           
33

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

34
 Πρβλ άρθρο 48. 

35
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [  ] Ναι [  ] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής36; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

 

 

                                                                                                                         ΛΕΡΟΣ ……………… 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 ………………………………. 

 

                                                           
36

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 





 66 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται37, 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 
δωρεάν38. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της «Προμήθειας Τροφίμων Παιδικών Σταθμών –  Γάλακτος 
για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π» (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 

                                                                                                              ΛΕΡΟΣ ……………… 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 ………………………………. 

                                                           
37

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

38
 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, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη 
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

.……………….…………..………………………………………………………………………………….. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)  

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή) 

       γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)    
 




