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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                     
  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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

Τηλέφωνο: 2247023632   
Fax:  2247360240  

e-mail: promithiondlerou@yahoo.com 

 

    
 
 

Λέρος,   09/06/2020 

Αριθ. Πρωτ.: 3222 

 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ   ΛΕΡΟΥ 

,ΔΟΠΑΙΣΑΠ &  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

 

 
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
« ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ » 

                            Προϋπολογισμού  Ευρώ 37.509,84 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 9 % , 

 ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ   
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 
Δ ι α κ η ρ ύ σ  ε ι 

 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ,ΔΟΠΑΙΣΑΠ &  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021˝ με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το 
σύνολο της ζητούμενης ποσότητας φρέσκου γάλακτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.509,84 € συμπ/νου ΦΠΑ 
9% . σύμφωνα με την υπ’ αρ. 21/2020 Μελέτη της  Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου.    
   

Προσκαλεί 
 
Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη  
αναδόχου,  για την διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας.  
 
 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ  

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

ΑΡΘΡΟ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 14 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)  

ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 19 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 21  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 22 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 23 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 26 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 27 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4 

ΑΡΘΡΟ 28 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 29 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,ΦΟΡΟΙ,ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 30 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

    

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

    

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

    

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 
 
Άρθρο 1 Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέρου 

Οδός: Πλάτανος  

Ταχ.Κωδ.: 85400 

Τηλ.: 2244023632 

Telefax: 2247360240 

E-mail: promithiondlerou@yahoo.com 

Ιστοσελίδα: www.leros.gr 

Κωδικός NUTS:  Κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων 
NUTS 1: GR4  (Νησιά  Αιγαίου-Κρήτη) 
NUTS 2: GR 42 (Δωδεκάνησα) 
Ιστοσελίδα: www.leros.gr 
H Αναθέτουσα αρχή είναι τοπική αρχή (Δήμος) και ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

http://www.leros.gr/
http://www.leros.gr/
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Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ορίστηκε με την 29/2020 (ΑΔΑ:Ω54ΑΩΛΓ-ΗΝ5) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 
 
Άρθρο 2  
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ,ΔΟΠΑΙΣΑΠ &  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 236 Ν.4412/2016) Η συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.509,84 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 9 % , 

και όλων των νόμιμων κρατήσεων, το οποίο θα καλυφθεί  
α)για τον ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ  από τους :  
(Κ.Α 10.6063.0002 : 1.000,00): ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 (Κ.Α 15.6063.0002 : 2.500,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 (Κ.Α 20.6063.0002 : 4.300,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(Κ.Α 25.6063.0001 : 6.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(Κ.Α 30.6063.0001 : 24.000,00,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(Κ.Α 70.6063.0002 : 1.000,00) ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
του οικονομικού προϋπολογισμού των οικ. Ετών 2020 και 2021 για τον Δήμο Λέρου  και αφορά 
τον εξής CPV: 15511500-8 Φρέσκο Γάλα. Συγκεκριμένα για το προϋπολογισμό του έτους 2020 
αντιστοιχεί με ποσό των 22.454,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% και θα προβλεφθεί 
πίστωση με ποσό των 9.024,15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% για το προϋπολογισμό 
του επόμενου έτους 2021. 
2) για τον ΔΟΠΑΙΣΑΠ θα καλυφθεί από 
τον ΚΑ 15.6063 του οικονομικού προϋπολογισμού των οικ. Ετών 2020 και 2021 και αφορά τον 
εξής CPV: 15511500-8 Φρέσκο Γάλα. Συγκεκριμένα για το προϋπολογισμό του έτους 2020 
αντιστοιχεί με ποσό των 1.727,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% και θα προβλεφθεί 
πίστωση με ποσό των 987,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% για το προϋπολογισμό του 
επόμενου έτους 2021. 
Για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ  σύμφωνα με 
την  υπ’ αριθμό 30/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει τη προμήθεια 970 λίτρων 
φρέσκου γάλακτος  με ποσό προϋπολογισμού  1.554,23 € 

 
Για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ  σύμφωνα με 
την  υπ’ αριθμό 18/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει τη προμήθεια 1.100 λίτρων 
φρέσκου γάλακτος  με ποσό προϋπολογισμού  1.762,53 € 

 
2.3 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 281 παρ 2 εδ. ε του 
Ν.4412/2016) Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 
φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες της Δήμου Λέρου του Δήμου Λέρου  , του ΔΟΠΑΙΣΑΠ, του 
οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το 
σύνολο της ζητούμενης ποσότητας φρέσκου γάλακτος. Η υπό ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ,ΔΟΠΑΙΣΑΠ &  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 και οι λοιπές 
ειδικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσας διακήρυξης 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
3.1 Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 281 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) Μεταξύ του 
Δήμου Λέρου του ΔΟΠΑΙΣΑΠ, του οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της 





4 

 

Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της 
σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της με τον ανάδοχο ως 12 μήνες ή έως ότου 
εξαντληθούν οι ποσότητες της παρούσας μελέτης.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε : 
 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και 
σήμερα ισχύουν: 

  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010). 

 Τις διατάξεις του N.4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013» 

 Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15-09-2011 ) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

 Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

 Την υπ’ αρ. Π1/2380//2012/Β’3400 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων». 

 Την υπ’ αρ. 11389/1993/Β’185 ΚΥΑ «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει (άρθρο 377 παρ.1 περ. 82 του Ν. 4412/2016)  15) Τις 
διατάξεις του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 Το άρθρο 18 του Ν.4469/2017 περί τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 

  Την υπ’ αρ. 57654/23.05.2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας & διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ».  

  Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός  της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

   Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
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  Τα άρθρο 43-45 του Ν. 4605/2019, περί «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

 Την με αρ 53361 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-
Οικονομίας και Οικονομικών –Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής) - ΦΕΚ 
1503Β/11-10-2006 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 31119 ΚΥΑ (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008 ) 
και με την 36586 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και του Κώδικα ποτών και τροφίμων 
όπως αυτός ισχύει σήμερα και την KYA 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος 
B’) που πρόσθεσε και νέες ειδικότητες εργαζομένων (καταμετρητές επιβλέποντες 
πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι, αποθηκάριοι κτλ) 

 Το Πρωτογενές αίτημα με αρ.πρωτ.2973/29-05-2020  που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ  20REQ006785014 

 Την με αριθμό 263/2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ .6ΔΝ9ΩΛΓ-2 

Ο7 που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ006785791.  

 Την με αριθμό 264/2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ  6 O8ΨΩΛΓ-
0XEπου καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ006785800.  

 Την με αριθμό 265/2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ  Ω09ΩΩΛΓ-
8ΣΖ  που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ006785923.  

 Την με αριθμό 266/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ .Ω5Η4ΩΛΓ-4ΞΙ που 
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ006785959.  

 Την με αριθμό 267/2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ .64ΠΓΩΛΓ-
Υ3Η που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ006786103.  

 Την με αριθμό 268/2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ .ΩΝ3ΣΩΛΓ-
3ΒΛ  που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ006785775.  

 Το Πρωτογενές αίτημα  του ΔΟΠΑΙΣΑΠ με αρ.πρωτ.354/29-05-2020  που καταχωρήθηκε 
στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ006786302 

 Την με αριθμό 58/2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Προέδρου 

Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. με ΑΔΑ . 6 Ε9Ε ΟΚΒΣ-Ν5Ζ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  
20REQ006787052  

 Την με αριθμό97/2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ :6ΛΦΕΩΛΓ-ΞΛΥ ) με 
την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  οι όροι 
διακήρυξης της παρούσας,                                                        

  τους όρους της παρούσας   

  τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 253 & 335 παρ. 1 του Ν.4412/2016)  
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
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εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία 
σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 
3863/2010. 
                                                         
 ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 327 του 
Ν.4412/2016)  
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 327 
του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
 1. α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 γ) 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, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 
(άρθρο 254 παρ. 2 ν. 4412/2016). Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι του Δήμου Λέρου αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (254 παρ. 5 ν. 4412/2016). 
Επιπρόσθετα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του 
άρθρου 12 της παρούσας 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 281 και 331 Ν.4412/2016). 
 
 8.1. Έγγραφα σύμβασης  
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :  
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9  
γ) Το συμφωνητικό  
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα Υπηρεσία 
 8.2 Σειρά ισχύος 
 Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της 
σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι 
σειρά ισχύος:  
1. Το συμφωνητικό.  
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2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της  
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα Υπηρεσία  
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 
 
 8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  
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 του Δήμου Λέρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον, 
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, αναλάβουν τα έξοδα της δαπάνης της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των ελληνικών ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς 
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης με  ηλεκτρονικό μέσο  αποστέλλοντας 
απλοποιημένη αίτηση στο παραπάνω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
8.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 331 του Ν.4412/2016) 
 
 Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για τον 
διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές 
θα παρέχονται εγγράφως από την Δήμου Λέρου, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 315 του Ν.4412/2016)  
 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
97 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με 
το άρθρο 296 του Ν.4412/2016. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010 και θα δημοσιευθεί μια φορά σε τοπική εφημερίδα. Τον 
ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και η δαπάνη 
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση 
άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. Η παρούσα διακήρυξη μαζί με 
τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, 
έντυπο οικονομικής προσφοράς) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ στην 
ιστοσελίδα του Δήμου μας www.leros.gr. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 311 Ν.4412/2016) 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας φρέσκου γάλακτος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)  
 
12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 
αποτυπώνονται στο 10 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο 
αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 
και 73 παρ 4 εδ. α, β και θ του Ν. 4412/2016.  
 
12.2 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 και 308 του ν. 4412/2016) Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.leros.gr/
http://www.leros.gr/
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ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της 
ΔΕΥΑ Δήμου Κω σε δύο μορφές αρχείου αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο 
επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην 
αναθέτουσα Υπηρεσία σε έντυπη μορφή.  
 
12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Δ) είναι οι εξής: 
 
 Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως 
αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 
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 (άρθρο 73 παρ. 1 του 
Ν.4412/16): αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οικονομικός 
φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α, 
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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016. 
 
 Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής 
ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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.  
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα 
περίπτωση, 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 παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 
 
 Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου. 
 
 Ο   Δήμος Λέρου μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
Τα σχετικά στοιχεία της περίπτωσης Γ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα).  
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, ο 
Δήμος Λέρου αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις 
των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β & Γ. 
 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 
17.1 της παρούσας.  
 
Ο Δήμος Λέρου μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 
που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β και Γ περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
 
12.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  
 
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από τον  Δήμο Λέρου και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη 
έχουν επιλεγεί από  τον Δήμο Λέρου όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος 
Ε της παρούσας. 
– Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. 
 - Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. 
 - Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε άρθ. 12.6 της 
παρούσας). 
 - Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής. Επισημαίνεται ότι :  
• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.  
• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας)  
• Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε 
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ 
μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας) 
 • Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το 
ίδιο ΤΕΥΔ.  
 
12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 96, 254 και 315 Ν.4412/2016)  
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . 
[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους 
ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος 
της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II 
έως ΙV. 12 
 γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι  του Δήμου Λέρου αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 12.6 Υπεργολαβία (Άρθρα 287 και 336 Ν.4412/2016) 
 
 α) Ο  Δήμος  Λέρου απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 
 





10 

 

 β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 336 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε 
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους 
υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.  
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, τότε ο  Δήμος  Λέρου απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους 
ανντικαταστήσει. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Άρθρα 96, 315 και 331 του N.4412/2016) 
 
 13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέρου στην διεύθυνση  Δήμος 
Λέρου  Πλάτανος  85400 Λέρος , ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 
23-06-2020, ημέρα Τρίτη   Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.  
(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 
 
 
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών  
 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του  Δήμου Λέρου, στην διεύθυνση 
της παραγράφου 13.1 άνω.  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται με : (α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του  Δήμου Λέρου, είτε 
 
 (β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς τον Δήμο Λέρου  
 
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις 
α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο του  Δήμου Λέρου, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, 
δηλαδή μέχρι και τις 23-06-2020, ημέρα Τρίτη   και ώρα 11:00π.μ. Ο  Δήμος Λέρου 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 ο Δήμος Λέρου ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στον   Δήμο Λέρου με οποιονδήποτε τρόπο πριν από 
την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και 
φυλάσσονται από τον Δήμο Λέρου και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της 
εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο επόμενο εδάφιο γ. 
 
 (γ) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι 
στις 23-06-2020, ημέρα Τρίτη   και μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των 
προσφορών).  
 
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 
ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον Δήμο Λέρου και την ακριβή 
ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
 
Ο  Δήμος Λέρου παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :  
 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
13 που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
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 β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης 
είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι 
πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τον Δήμου Λέρου  να παρατείνει τις προθεσμίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 και 315 του Ν.4412/2016)  
 
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 
……………………………………………………………………………………... [αναγράφονται τα στοιχεία του 
προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ,ΔΟΠΑΙΣΑΠ 
&  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-
2021» Αριθμός Διακήρυξης : ……/…..-…….-2020 . 
 
Αναθέτουσα Υπηρεσία: ΔHMOΣ ΛΕΡΟΥ  
 
(Δνση :ΠΛΑΤΑΝΟΣ ,85400 ,ΛΕΡΟΣ )  
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: …../0…../2020 και ώρα 11:00π.μ.  
 
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:  
 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 
14.2.A της παρούσας)  
 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B της 
παρούσας). 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.  
 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει 
το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας. 
 
 Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων  
 
14.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)  
 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:  
 
Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της 
παρούσας. 
 
 14.2.Β Τεχνική προσφορά 
 
 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την Δήμο Λέρου  και περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
παράρτημα (άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016).  
 
14.2.Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)  
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 1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης, και αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε 
ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του 
οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -
ους εκπρόσωπο/ -ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους 
φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 
 
 2. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ,ΔΟΠΑΙΣΑΠ &  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021”. Οι 
προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο, το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 
του Ν.3863/2010, από το οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος των προσφερόμενων ειδών άνευ 
Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και θα 
δικαιολογεί πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα Το συνολικό κόστος της προμήθειας, είναι 
το ποσό που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «Μερικό Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)» του ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
 
 Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την 
χαμηλότερη τιμή στο πεδίο «Μερικό Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.  
 
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.  
 
3. Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά : 
 
 α) στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
β) στην οποία δεν συμπληρωθούν αριθμητικώς και ολογράφως το πεδίο «Γενικό Σύνολο (συμπ. 
Φ.Π.Α.)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) των πεδίων του ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
δ) Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 
σφάλματα o  ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα 
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 310 παρ 4 του Ν.4412/2016.  
 
14.3 Γλώσσα  
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
 
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  
 
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα.  
 
14.4 Λοιπά στοιχεία  
 
- Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. 
 
 - Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται 
και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 
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 - Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των 
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 15 ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 96, 100, 310, 311, 315 και 327 παρ 2 του Ν.4412/2016) – 
ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016)  
 
15.1 Έναρξη διαδικασίας  
 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των 
προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή 
κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. 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.  
 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν.  
 
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 υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην 
διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και 
παραστατικό εκπροσώπησης.  
 
15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 
 
 α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  
 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 
προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρουςτων εγγράφων της σύμβασης. 
 
 γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια 
δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε 
ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή 
συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης 
των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.  
 
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια 
ακριβώς τιμή στο πεδίο «Μερικό Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο Δήμος Λέρου  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 έχουν προσφέρει την ίδια 
τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 
 
 15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 
Δήμου Λέρου  ο οποίος  κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της 
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ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 
 
 ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρα 103, 315 
Ν.4412/2016)  
 
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος Λέρου  ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ του 
ΤΕΥΔ. 16 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 
 
 16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Ο Δήμος Λέρου μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.  
 
16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β 
και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του 
άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 
 
 16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Υπηρεσία για τη 
λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε 
για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. 
άρθρο 316 του Ν. 4412/2016).  
 
16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρα 80 και 308 του 
Ν.4412/2016)  
 
17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 
προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής: 
 
 Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 
ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα 
πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας. 
 
 Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης): 
 
 Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.  
 
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 
ασφάλιση).  
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Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και 
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του 
άρθρου 12.6.β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 
 
 Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα):  
 
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση Υπηρεσία. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Υπηρεσίας, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.  
 
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 στην περίπτωση Γ του 
άρθρου 12.3. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 316 Ν.4412/2016) 
 
 18.1 Ο Δήμος Λέρου  κοινοποιεί αμέσως 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 κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 
ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας). 
 
 18.2 Στη συνέχεια, ο  Δήμος Λέρου  κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και 
τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας: 
 
 • εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας,  
 
• επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 17 της παρούσας (εφόσον 
υφίσταται αλλαγή),  
 
18.3 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 βάσει μόνο της τιμής. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 317 του Ν.4412/16. 18.4 
 
 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Λέρου. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 13.1 και 
15.1 της παρούσας. 
 
 Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και 
υποβολής που τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας. 
 
 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται 
τέτοιες.  
 
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
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διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 310 του Ν. 4412/2016.  
 
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν 
έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 310.  
 
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές.  
 
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση 
 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)  
 
20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Δήμου Λέρου, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον  του Δήμου Λέρου, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, 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 τηςένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς 
να υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Δήμου Λέρου, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 302 Ν.4412/2016)  
 
21.1 Εγγύηση Συμμετοχής  
 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
 (Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016) 
 
 21.2 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται 
δε προς το Δήμο Λέρου, ΔΟΠΑΙΣΑΠ και Σχολικές Επιτροπές. 
 
 
 Ο χρόνος ισχύος της Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 
χρόνος παράδοσης κατά δύο (2) μήνες. 
 
 Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 
 
 α) την ημερομηνία έκδοσης, 
 
 β) τον εκδότη, 
 
 γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,  
 
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),  
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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 παρούσας 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 
 
 Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω 
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα Υπηρεσία (Δήμο Λέρου, 
ΔΟΠΑΙΣΑΠ και Σχολικές Επιτροπές) προς την οποία απευθύνεται 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, ζ) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση έναντι του αναδόχου. 
 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι  του Δήμου  Λέρου, ΔΟΠΑΙΣΑΠ και Σχολικών Επιτροπών  αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης  
 
21.3 Εγγυητική προκαταβολής Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν 
απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής προκαταβολής.  
 
21.4 Έκδοση εγγυητικών επιστολών  
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του 19 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. 
 
 21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του Ν. 4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 317 Ν.4412/2016)  
 
Ο  Δήμος Λέρου  με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:  
 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή  
 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 316 του ν. 
4412/2016, 
 
 γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
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δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον  
Δήμο Λέρου  ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
 
 ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
 
 στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  
 
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,  
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος . 
 
 Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του 
άρθρου 317 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
 
23.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 
(Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας - Τόπος - Χρόνος παράδοσης) της ενότητας «Συγγραφή 
Υποχρεώσεων» της υπ’ αριθμ. 21/2020 μελέτης. 
 
 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
 
 23.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
23.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Δήμο Λέρου  που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 
 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στον Δήμο Λέρου  αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
 
24.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται 20 σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβήςτων υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικόςέλεγχος καιεφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο ή δύναται να γίνει 
και χημική εξέταση. 
 
 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  
 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  
 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 
 Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα 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 
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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.  
 
24.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών.  
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
25.1. 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 ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
 
25.2. 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.  
 
25.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 26 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 203 Ν.4412/2016) 21 
26.1 
 
. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δήμου Λέρου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 6.1.1 και 6.1.2 της παρούσας Διακήρυξης.  
 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
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 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, επιβάλλεται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (συνδυασμός άρθρων 74 και 306 του ν. 4412/2016). 
 
 26.2. 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 (άρθρο 207 του ν. 4412/2016). 
 
 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.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 27 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 
205 Ν.4412/2016)  
 
Ο ανάδοχος μπορεί να προβεί σε διοικητική προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 
σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 26 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου - Κυρώσεις), 23 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 25 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 
ΑΡΘΡΟ 28 : ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016).  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν  
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  
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ΑΡΘΡΟ 29 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 
29.1. Χρηματοδότηση (Άρθρο 281 παρ 2 εδ. ζ Ν.4412/2016)  
 
 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του  Δήμου Λέρου  από 
τους (Κ.Α 10.6063.0002 : 1.000,00): ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (Κ.Α 15.6063.0002 : 2.500,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 (Κ.Α 20.6063.0002 : 4.300,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ,(Κ.Α 25.6063.0001 : 6.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(Κ.Α 30.6063.0001 : 24.000,00,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ,(Κ.Α 70.6063.0002 : 1.000,00) ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
για τον ΔΟΠΑΙΣΑΠ θα καλυφθεί από τον ΚΑ 15.6063 
Για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ  σύμφωνα με 
την  υπ’ αριθμό 30/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει τη προμήθεια 970 λίτρων 
φρέσκου γάλακτος  με ποσό προϋπολογισμού  1.554,23 € 
 
Για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ  σύμφωνα με 
την  υπ’ αριθμό 18/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει τη προμήθεια 1.100 λίτρων 
φρέσκου γάλακτος  με ποσό προϋπολογισμού  1.762,53 € 

 
 
 
 
 
 
 
29.2 Φόροι - Κρατήσεις  
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  
 
- κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 
375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν 
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήμου και ότι άλλο προβλέπεται νομίμως.  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο  
 
29.3 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)  
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
 
• Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την τμηματική παραλαβή των υλικών.  
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 30: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
30.1 Ο Δήμος Λέρου  μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  
 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
 β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
Άρθρο 31: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης),  θα δημοσιευτεί, σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή 
εφημερίδα, ή σε μία (1) τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, θα αποσταλεί στο 
Επιμελητήριο Δωδεκανήσου - Παράρτημα Κω, θα αναρτηθεί  στο  www.diavgeia.gov.gr,  και 
στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου www.leros.gr  Το αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης,  θα 
αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ),  
www.promitheus.gov.gr.  Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού 
διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο προμηθευτή και 
καταβάλλονται  πριν ή κατά την διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 
 
 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.leros.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ   ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤOY  ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΡΟΥ,ΤΟΥ ΔΟΠΑΙΠ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &                                                             
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 
 
 
 
 
 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :           21/2020 

 
ΣΥΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    37.509,84€ ΜΕ ΦΠΑ 

 
ΠΙΣΤΩΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
ΧΡΗΣΗ:    2020 
 (Κ.Α 10.6063.0002 : 1.000,00): ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 (Κ.Α 15.6063.0002 : 2.500,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 (Κ.Α 20.6063.0002 : 4.300,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(Κ.Α 25.6063.0001 : 6.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(Κ.Α 30.6063.0001 : 24.000,00,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(Κ.Α 70.6063.0002 : 1.000,00) ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(ΚΑ 15.6063 :5.000)ΔΟΠΑΙΣΑΠ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
1. Τεχνική έκθεση  
2. Τεχνικές προδιαγραφές 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
5. Έντυπο προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                 

                                                         ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤOY  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

  ΤΟΥ ΔΟΠΑΙΠ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2020                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.509,84 συμπ/νου  Φ.Π.Α)                                               
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος στον γενικό κωδικό: CPV: 15511500-8, για το μόνιμο και 
ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικό προσωπικό τoυ Δήμου Λέρου , του ΔΟΠΑΙΣΑΠ, του οργανισμού 
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ανάλογα με τη θέση 
εργασίας τους όπως αυτή καθορίζεται στη με αρ 53361 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης-Οικονομίας και Οικονομικών –Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής) - ΦΕΚ 1503Β/11-10-2006 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 31119 ΚΥΑ (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008 ) και με την 36586 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1323/Β/30-07-2007) και του Κώδικα ποτών και τροφίμων όπως αυτός ισχύει σήμερα και την KYA 
43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) που πρόσθεσε και νέες ειδικότητες εργαζομένων 
(καταμετρητές επιβλέποντες πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι, αποθηκάριοι κτλ). Η προμήθεια θα γίνει 
με Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής για 
το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας και θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
 Η συνολική προϋπολογισθείσας αξία ανέρχεται σε 37.509,84€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
H παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια επώνυμου φρέσκου γάλακτος πλήρες παστεριωμένο & 
ομογενοποιημένο, 3,5%- 3,6% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία αδιάβροχη πλαστικοποιημένη εσωτερικά 
(tetra pack) του ενός λίτρου διάρκειας έως 7 ημερών σύμφωνα με τον Κώδικα ποτών και τροφίμων όπως 
αυτός ισχύει σήμερα. Η ποιότητα του προϊόντος θα είναι άριστη. Θα δίνεται σε συσκευασία του ενός λίτρου. 
Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης του γάλακτος, η οποία πρέπει να 
είναι έως 7 ημερών εντός ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml γάλακτος 
δηλαδή πρωτεΐνες υδατάνθρακες λιπαρά σε g, ασβέστιο, φώσφορο σε mg, βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β6, Β12, 
ενέργεια σε Kj ή Kcal. O προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στα σημεία που θα του υποδείξει 
η υπηρεσία, για την φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος. Επίσης ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο 
εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος (φορτηγά ψυγεία). Το προϊόν θα διαθέτει 
παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής σειράς ISO 9001, πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου 
του ΗΑCCP ή και των αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. Η τιμή μονάδας διαμορφώθηκε με βάση την τιμή του 
ελεύθερου εμπορίου. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή 
προσφοράς).  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

• Υπολογισμός  φρέσκου γάλακτος  αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο 

ανά άτομο το μήνα: 1 λίτρο  την ημέρα Χ 22 ημέρες . 

1.Τα άτομα(του Δήμου Λέρου) που δικαιούνται την χορήγηση γάλακτος είναι 55  τα οποία 
δουλεύουν 8ωρο και το κάθε άτομο παίρνει : 1*22μέρες =22  λίτρα/ μήνα  * 11μήνες εργασίας = 
242 λίτρα τον χρόνο ανά υπάλληλο (αφαιρείται η κανονική άδεια του υπαλλήλου) 

Συνολική ποσότητα γάλακτος : 55 άτομα * 242 λίτρα = 13.310  λίτρα. 

2.Τα άτομα(του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου) που δικαιούνται την χορήγηση γάλακτος είναι 7 τα οποία 
δουλεύουν 8ωρο και το κάθε άτομο παίρνει : 1*22μέρες =22  λίτρα/ μήνα  * 11μήνες εργασίας = 
242 λίτρα τον χρόνο ανά υπάλληλο (αφαιρείται η κανονική άδεια του υπαλλήλου) 

Συνολική ποσότητα γάλακτος : 7 άτομα * 242 λίτρα = 1.694 λίτρα. 

3.Τα άτομα(του Δήμου Λέρου που θα προληφθούν για έργο κοινοφελούς χαρακτήρα  ) που 
δικαιούνται την χορήγηση γάλακτος είναι 36  τα οποία δουλεύουν 8ωρο και το κάθε άτομο παίρνει 
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: 1*22μέρες =22  λίτρα/ μήνα  * 8μήνες εργασίας = 176 λίτρα  ανά υπάλληλο (Συνολική ποσότητα 
γάλακτος :  36άτομα * 176 λίτρα = 6.336 λίτρα. 

4. Τα άτομα(του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ) που δικαιούνται την χορήγηση 
γάλακτος είναι 5  τα οποία δουλεύουν 8ωρο και το κάθε άτομο παίρνει : 1*22μέρες =22  λίτρα/ 
μήνα  * 10μήνες εργασίας = 220 λίτρα  ανά υπάλληλο (Συνολική ποσότητα γάλακτος :   5 άτομα * 
220 λίτρα = 1.100 λίτρα. 

5.Τα άτομα(του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ) που δικαιούνται την χορήγηση 
γάλακτος είναι 4  τα οποία δουλεύουν 8ωρο και το κάθε άτομο παίρνει : 3 άτομα*25μέρες =25  
λίτρα/ μήνα  * 10μήνες εργασίας = 750 λίτρα  

                 1 άτομο * 22 μέρες = 22 λίτρα/ μήνα  * 10 μήνες εργασίας = 220 λίτρα συνολική ποσότητα 
γάλακτος: 750+220= 970 λίτρα 

Η ποσότητα του γάλακτος ενδεχομένως να μειωθεί ανάλογα με τις μεταβολές (σύνταξη, άδεια άνευ 
αποδοχών κλπ.) καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. 

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 37.509,84€ € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. με CPV: 15511500-8 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους για τον Δήμο Λέρου, τον ΔΟΠΑΙΣΑΠ, 
τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  όπως αναλυτικά φαίνεται στους 
παρακάτω πίνακες: 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά κωδικό πίστωσης έχει ως εξής: 
 (Κ.Α 10.6063.0002 : 1.000,00): ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (775,51€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 10.6063.0002: 1.000,00€ (2 δικαιούχοι)       

  
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
1LT 1,47 484 711,48 

          ΣΥΝΟΛΟ 711,48 

          ΦΠΑ 9% 64,03 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 775,51 

 
(Κ.Α 15.6063.0002 : 2.500,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (1.551,03€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 15.6063.0002: 2.500,00€(4 δικαιούχοι)       

  
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
1LT 1,47 968 1422,96 

          ΣΥΝΟΛΟ 1422,96 

          ΦΠΑ 9% 128,07 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 1551,03 

 (Κ.Α 20.6063.0002 : 4.300,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (3.102,05€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 20.6063.0002: 4.300,00€( 8 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 1.936 2845,92 

          ΣΥΝΟΛΟ 2845,92 

          ΦΠΑ 9% 256,13 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 3.102,05 
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 (Κ.Α 25.6063.0001 : 6.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (5.816,35€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 25.6063.0001: 6.000,00€(15 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 3.630 5.336,10 

          ΣΥΝΟΛΟ 5.336,10 

          ΦΠΑ 9% 480,25 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 5.816,35 

 
 
 
 (Κ.Α 30.6063.0001 : 24.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (9.306,16€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 30.6063.0001: 24.000,00€(24 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 5808 8.537,76 

          ΣΥΝΟΛΟ 8.537,76 

          ΦΠΑ 9% 768,40 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 9.306,16 

 
(Κ.Α 30.6063.0001 : 24.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (10.152,17€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
Κ.Α. 30.6063.0001: 24.000,00€(36 δικαιούχοι ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 8ΜΗΝΑ)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 6336 9.313,92 

          ΣΥΝΟΛΟ 9.313,92 

          ΦΠΑ 9% 838,25 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 10.152,17 

 
 
(Κ.Α 70.6063.0002 : 1.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (603,69€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 70.6063.0002: 1.000,00€ (2 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 484 711,48 

          ΣΥΝΟΛΟ 711,48 

          ΦΠΑ 9% 64,03 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 775,51 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 
ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ ( Κ.Α. 15.6063 : 5.000,00) 

 
 
 

Κ.Α 10.6063.0002 
(1.000,00) 

ΓΑΛΑ 
2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
711,48€ 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
775,51€ 

(Κ.Α 15.6063.0002 : 
(2.500,00) 

ΓΑΛΑ 
4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
1.422,96€ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
1.551,03€ 

Κ.Α 20.6063.0002 
(4.300,00) 

ΓΑΛΑ 
8 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
2.845,92€ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
3.102,05€ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 4 ΑΤΟΜΑ       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 970 1425,90 

          ΣΥΝΟΛΟ 1425,90 

          ΦΠΑ 9% 128,33 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 1554,23 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 5 ΑΤΟΜΑ       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 1.100 1.617,00 

          ΣΥΝΟΛΟ 1.617,00 

          ΦΠΑ 9% 145,53 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 1.762,53 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7 ΑΤΟΜΑ       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 1.694 2.490,18 

          ΣΥΝΟΛΟ 2.490,18 

          ΦΠΑ 9% 224,12 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 2.714,30 
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(Κ.Α 25.6063.0001 : 
6.000,00) 

ΓΑΛΑ 
15 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
5.336,10€ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
5.816,35€ 

(Κ.Α 30.6063.0001 : 
24.000,00) 

ΓΑΛΑ 
24 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 
8.537,76€ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 
9.306,16€ 

(Κ.Α 30.6063.0001 : 
24.000,00) 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑ 
36 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 
9.313,92€ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 
10.152,17€ 

(Κ.Α 70.6063.0002 : 
(1.000,00) 

ΓΑΛΑ 
2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
711,48€ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
775,51€ 

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 28.879,62 31.478,78 

 ΔΟΠΑΙΣΑΠ 2.490,18 2.714,30 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1.617,00 1.762,53 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

1425,90 1554,23 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

34.412,70 37.509,84 

 
Λ ΈΡΟΣ 26/05/2020 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

  
   Ο Διευθυντής 
 
 

       Ο Μελετητής 
 
 

Έλληνας  Χριστόδουλος        Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη 
Πολιτικός Μηχανικός         Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
 





29 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                 

                                                         ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤOY  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

  ΤΟΥ ΔΟΠΑΙΠ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2020                        Π ΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.509,84 συμπ/νου  Φ.Π.Α)                                                                              
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
Φρέσκου Γάλακτος για τους Εργαζομένους του Δήμου Λέρου , των Οργανισμών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Δήμου Λέρου για το έτος 2020-2021. 
 
 β) Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Δήμο Λέρου,  τον οργανισμό Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, τον ΔΟΠΑΙΣΑΠ και την αποθήκη υποδοχής των υλικών και παραλαβής, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα (άρθρο 
206 παρ.6 του Ν.4412/2016). Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στο Δήμο Λέρου και στο ΔΟΠΑΙΣΑΠ αποδεικτικό θεωρημένο από 
τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και 
ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν 
τμηματικά κατόπιν έγγραφης εντολής και μέχρι την λήξη της σύμβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο ζητήσει ο 
Δήμος Λέρου, αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του Δήμου Λέρου, ΔΟΠΑΙΣΑΠ και 
σχολικών Επιτροπών . 
Ο προμηθευτής στην περίπτωση της τμηματικής παράδοσης, είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το φρέσκο 
γάλα τις ημερομηνίες που του ορίζει η εκάστοτε παραγγελία. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται εφόσον η 
αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης (άρθρο 337 παρ.2 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους»). Ωστόσο, η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη 
συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία 
τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής αθροιστικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. Ο ανάδοχος οφείλει 
χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προμήθειας, σύμφωνα με τη μελέτη. γ) Η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εννιά ευρώ και τριάντα 
τέσσερα λεπτά (37.509,34€), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 9% και CPV: 15511500-8.  
 

Άρθρο 2ο 
 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.  
 

Άρθρο 3ο 
 Τα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος 
είναι:  
α) η διακήρυξη,  
β) το τιμολόγιο και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός,  
γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,  
δ) η τεχνική περιγραφή,  
ε) τεχνικές προδιαγραφές  
στ) έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  
 

Άρθρο 4ο 
 
 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς το Δήμο Λέρου, 
ΔΟΠΑΙΣΑΠ και Σχολικές Επιτροπές. 
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Άρθρο 5ο 
 
Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο 
µπορεί να γίνει με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Ο 
παραπάνω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από 
την σύµβαση (άρθρο 200 παρ.1 και 3 του Ν.4412/16 «Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή του αναδόχου»).  
 

Άρθρο 6ο 
 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να 
υπογράψει τις σχετικές σύμβασεις. Κατά την παραλαβή εξετάζεται η ορθή, σύννομη και σύμφωνα με τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις εκτέλεση της προμήθειας.  
 
 

Άρθρο 7ο 
 
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 (συνδυασμός άρθρο 206 παρ.4 του 
Ν.4412/16). Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 203 «Κήρυξη 
οικονομικού φορέα εκπτώτου» του Ν.4412/2016.  
 

Άρθρο 8ο 
 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της 
ποσότητας φρέσκου γάλακτος.  
 

Άρθρο 9ο 
 Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για που υφίστανται κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, καθώς και η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής.  
 

Άρθρο 10ο 
 
Η Διάρκεια της προμήθειας θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως 
ότου εξαντληθούν οι ποσότητες της παρούσας μελέτης. 
 
 
 
 
 
Λ ΈΡΟΣ 26/05/2020 

 
   Ο Διευθυντής 
 
 

      Ο Μελετητής 
 
 

Έλληνας  Χριστόδουλος        Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη 
Πολιτικός Μηχανικός     Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                 

                                                         ΜΕΛΕΤΗ:       «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ               
     ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

                                                            ΤOY  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ,ΤΟΥ ΔΟΠΑΙΠ ΚΑΙ 
                   ΤΩΝ     ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

                                                                                                & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2020                              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.509,84 συμπ/νου  Φ.Π.Α 9%)                                                          
                                                                                                 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ) 

 
 

 (Κ.Α 10.6063.0002 : 1.000,00): ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (775,51€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
Κ.Α. 10.6063.0002: 1.000,00€ (2 
δικαιούχοι)       

  
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 484 711,48 

          ΣΥΝΟΛΟ 711,48 

          ΦΠΑ 9% 64,03 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 775,51 

 
(Κ.Α 15.6063.0002 : 2.500,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (1.551,03€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
Κ.Α. 15.6063.0002: 2.500,00€(4 
δικαιούχοι)       

  
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 968 1422,96 

          ΣΥΝΟΛΟ 1422,96 

          ΦΠΑ 9% 128,07 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 1551,03 

  
(Κ.Α 20.6063.0002 : 4.300,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (3.102,05€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 20.6063.0002: 4.300,00€( 8 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 1.936 2845,92 

          ΣΥΝΟΛΟ 2845,92 

          ΦΠΑ 9% 256,13 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 3.102,05 
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 (Κ.Α 25.6063.0001 : 6.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (5.816,35€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 25.6063.0001: 6.000,00€(15 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 3.630 5.336,10 

          ΣΥΝΟΛΟ 5.336,10 

          ΦΠΑ 9% 480,25 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 5.816,35 

 
 
 (Κ.Α 30.6063.0001 : 24.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (9.306,16€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 30.6063.0001: 24.000,00€(24 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 5808 8.537,76 

          ΣΥΝΟΛΟ 8.537,76 

          ΦΠΑ 9% 768,40 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 9.306,16 

 
(Κ.Α 30.6063.0001 : 24.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (10.152,17€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
Κ.Α. 30.6063.0001: 24.000,00€(36 δικαιούχοι ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 8ΜΗΝΑ)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 6336 9.313,92 

          ΣΥΝΟΛΟ 9.313,92 

          ΦΠΑ 9% 838,25 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 10.152,17 

 
(Κ.Α 70.6063.0002 : 1.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (603,69€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 70.6063.0002: 1.000,00€ (2 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 484 711,48 

          ΣΥΝΟΛΟ 711,48 

          ΦΠΑ 9% 64,03 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 775,51 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ ( Κ.Α. 15.6063 : 5.000,00) 

Κ.Α 10.6063.0002 
(1.000,00) 

ΓΑΛΑ 
2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
711,48€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
775,51€ 

    

    

(Κ.Α 15.6063.0002 : 
(2.500,00) 

ΓΑΛΑ 
4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
1.422,96€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
1.551,03€ 

Κ.Α 20.6063.0002 
(4.300,00) 

ΓΑΛΑ 
8 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
2.845,92€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
3.102,05€ 

(Κ.Α 25.6063.0001 : 
6.000,00) 

ΓΑΛΑ 
15 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
5.336,10€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
5.816,35€ 

(Κ.Α 30.6063.0001 : 
24.000,00) 

ΓΑΛΑ 
24 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
8.537,76€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
9.306,16€ 

(Κ.Α 30.6063.0001 : 
24.000,00) 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑ 
36 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
9.313,92€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
10.152,17€ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 4 ΑΤΟΜΑ       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 970 1425,90 

          ΣΥΝΟΛΟ 1425,90 

          ΦΠΑ 9% 128,33 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 1554,23 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 5 ΑΤΟΜΑ       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 1.100 1.617,00 

          ΣΥΝΟΛΟ 1.617,00 

          ΦΠΑ 9% 145,53 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 1.762,53 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7 ΑΤΟΜΑ       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 1,47 1.694 2.490,18 

          ΣΥΝΟΛΟ 2.490,18 

          ΦΠΑ 9% 224,12 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 2.714,30 
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(Κ.Α 70.6063.0002 : 
(1.000,00) 

ΓΑΛΑ 
2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
711,48€ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
775,51€ 

(Κ.Α 10.6063 : 
(5.000,00) 

ΓΑΛΑ 
7 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
2.490,18€ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
2.714,30€ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΓΑΛΑ 
5 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
1.617,00€ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
1.762,53 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΓΑΛΑ 
4  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
1.425,90€ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
1.554,23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ  ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 

3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου 19.646  1,47  28.879,62  

 ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ 
Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 

3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου 1.694 1,47  2.490,18 

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 

3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου 

        1.100        1,47  1.617,00 

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 

3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου 

            970        1,47  1.425,90 

          ΣΥΝΟΛΟ 34.412,70 

     ΦΠΑ 9% 3.097,14 

     
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 37.509,84 
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Αναλυτικά ποιοι δικαιούνται το γάλα ανά κωδικό πίστωσης φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΑΛΑ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΟΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
2 

 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

15: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

4 ΗΛΙΑ – ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

 ΦΑΣΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

20:  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

&ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

  

8 

ΑΡΑΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΑΡΑΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

 ΓΕΔΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΓΡΥΛΛΗ ΧΡΥΣΗ 

 ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 ΚΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 ΧΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 

25:  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

& ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

15 

ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 ΚΑΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 

 ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΤΣΑΚΥΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

 ΧΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 

  

30:  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

24 

ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 ΚΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

 ΚΑΣΔΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

  

 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 ΣΚΟΡΔΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

 ΣΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

 ΤΣΑΚΥΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

 ΦΑΣΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΦΑΣΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΧΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 ΠΑΝΤΕΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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 ΖΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΚΟΥΡΕΠΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

  ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

  ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

70: ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  2 
ΑΡΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ( ΔΟΠΑΙΣΑΠ  ΛΕΡΟΥ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΣΙΦΟΥΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ 

ΒΡΕΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  

3 ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ 

ΒΡΕΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  

4 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΕ 

ΒΡΕΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  

5 ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ ΑΛΛΩΝ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕ 

ΒΡΕΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ( ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ  

2 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΦΙΛΙΩ 

3 ΜΙΧΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

4 ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

2 ΠΑΓΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

3 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

4 ΗΣΥΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

5 ΣΚΟΡΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

 
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ  ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ  ΜΕ  8 μήνες συμβάσεις ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

ATOMA ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

7 άτομα  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

29 άτομα  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

Όπως προκύπτει από τις καταστάσεις προσωπικού α)του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ γάλα δικαιούνται στο σύνολο, 

ενενήντα ένα (91) άτομα για το έτος 2020-2021 β)του  ΔΟΠΑΙΣΑΠ γάλα δικαιούνται στο σύνολο, επτά (7) 

άτομα για το έτος 2020-2021και  των Σχολικών Επιτροπών, γάλα δικαιούνται στο σύνολο, εννιά  (9) άτομα 

για το έτος 2020-2021.  
                                                                                                Λέρος, 26 -  05- 2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                        

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

   ΟΔιευθυντής       Ο Μελετητής 
 
 Έλληνας  Χριστόδουλος               Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη 
 Πολιτικός Μηχανικός     Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 





 37 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

 

                                                                             ΜΕΛΕΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤOY  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ, 
ΤΟΥ ΔΟΠΑΙΣΑΠ  ΚΑΙ  ΤΩΝ     ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                 
                                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 
                                                (Αρ. μελέτης: 21/2020) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ) 

 
 

(Κ.Α 10.6063.0002 : 1.000,00): ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (775,51€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Κ.Α. 10.6063.0002: 1.000,00€ (2 
δικαιούχοι)       

  
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 

 
484 

           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
(Κ.Α 15.6063.0002 : 2.500,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (1.551,03€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
Κ.Α. 15.6063.0002: 2.500,00€(4 
δικαιούχοι)       

  
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 

 
968 

           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 
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(Κ.Α 20.6063.0002 : 4.300,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (3.102,05€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 20.6063.0002: 4.300,00€( 8 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 
 

1.936 
           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  

  
(Κ.Α 25.6063.0001 : 6.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (5.816,35€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 25.6063.0001: 6.000,00€(15 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 
 

3.630 
           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 
 
 (Κ.Α 30.6063.0001 : 24.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (9.306,16€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 30.6063.0001: 24.000,00€(24 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 
 

5808 
           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 25.6063.0001: 6.000,00€(15 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 
 

3.630 
           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 
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(Κ.Α 30.6063.0001 : 24.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (10.152,17€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  
Κ.Α. 30.6063.0001: 24.000,00€(36 δικαιούχοι ΕΡΓΟ 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 8ΜΗΝΑ)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 
 

6336 
           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  
 
(Κ.Α 70.6063.0002 : 1.000,00)ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (603,69€ ΜΕ ΦΠΑ 9%) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κ.Α. 70.6063.0002: 1.000,00€ (2 δικαιούχοι)       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 
 

484 
           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 4 ΑΤΟΜΑ       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 
 

970 
           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 5 ΑΤΟΜΑ       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 
 

1.100 
           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 
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ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ ( Κ.Α. 15.6063 : 5.000,00) 

 
 

       Λέρος,    /   /2020                      
     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ              Ο Διευθυντής 
         Έλληνας Χριστόδουλος                                                                  
         Πολιτικός Μηχανικός         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 7 ΑΤΟΜΑ       

  ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1LT 
 

1.694 
           ΣΥΝΟΛΟ 
           ΦΠΑ 9% 
 

          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤOY  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ, 
ΤΟΥ ΔΟΠΑΙΠ ΚΑΙ  ΤΩΝ     ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.509,84με ΦΠΑ 9%  Επωνυμία –Διεύθυνση  

 

 

Προσφέροντος…………………………………………………………………………………………… 

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

 

       Λέρος,    /   /2020                      
     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ              Ο Διευθυντής 
         Έλληνας Χριστόδουλος                                                                  
         Πολιτικός Μηχανικός         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΠΡΟΣΦΕΡ. 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

    1.ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
    2.ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ 
    3.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Γάλα φρέσκο αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο 

& ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη 

συσκευασία ενός λίτρου 

23.410 

  

          ΣΥΝΟΛΟ 
 

     ΦΠΑ 9%  

     
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ  





 42 

 

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 φορέα1  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: [2247360252] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithiondlerou@yahoo.com 
- 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 :” ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤOY  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ, 
ΤΟΥ ΔΟΠΑΙΠ ΚΑΙ  ΤΩΝ     ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

CPV: CPV: 15511500-8 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6171] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [.21/2020 Μελέτη 
Τεχνικής Υπηρεσίας] 

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

                                                           
1
 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 αρμόδιοι2 : 
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 
κατάλογο3: 
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 

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

                                                           
2
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλους4; 

[  ] 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) [……] 

 

                                                           
4
 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 ΦΟΡΕΩΝ5  

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. 

 

                                                           
5
  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 καταδίκες6 

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

1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2 δωροδοκία8,9· 

3 απάτη10· 

4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες11· 

5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12· 

6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι μέλος 

[   ] Ναι [  ] Όχι 
 
 

                                                           
6
 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.  

7
 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). 

8
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9
 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). 

10
 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. 

11
 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. 

12
 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”. 

13
 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.". 

14
 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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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 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 
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): 
[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)18; 

[  ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν19: [……] 

                                                           
15

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18
 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)  

19
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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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 
ασφάλισης20, 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 ;21 

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): 22 
[……][……][……] 

 

                                                           
20

 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).  

21
 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  

22
 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 δικαίου23 ; 
 

[  ] 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;24 
 
 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα25; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 

                                                           
23

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

24
 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 

25
 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/
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 ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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 συμφερόντων26, 
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 σύμβασης27; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια28 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: 

                                                           
26

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

27
 Πρβλ άρθρο 48. 

28
  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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[……] 

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 
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;  

[  ] Ναι [  ] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός 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 εγκατάστασής29; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

 
 

 ΛΕΡΟΣ …./…./2020 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 
 ……………………………. 

 

                                                           
29

 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. 
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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 
αναφέρονται30, 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 δωρεάν31. 
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 Δήμο Λέρου, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο ΤΕΥΔ για 
τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας :”ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  »  
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 

   ΛΕΡΟΣ …./…./2020 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

  

                                                           
 

 

 
  

 




