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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

    ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 ΤΟΥ  ΔΟΠΑΙΣΑΠ  ΛΕΡΟΥ 

                                                                         ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

 

                       
                                        ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

                                                            Αριθμ. Πρωτ   1349  /21-04-2017 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209. 

2. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» ( ΦΕΚ 145/τευχ. Α/5-8-2016).  

5. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις. 

6. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ, στους κωδικούς πίστωσης Κ.Α. 15.6481: 35.000€ (ΈΞΟΔΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ), Κ.Α. 15.6063 : 2.000,00€ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ) και Κ.Α. 00.6443: 

32.000,00€ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ) στους οποίους προβλέπονται 

σχετικές πιστώσεις οι οποίες ψηφίστηκαν με την υπ’ αρ.21/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ και τις αρ. 54/5-4-2017, 55/5-4-2017 & 56/5-4-2017 σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης 

αντίστοιχα. 

9. Την με αριθ. 61/11-04-2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού , εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού.  

10. Την με αριθ.  7/2017/24-1-2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή 

διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών για το έτος 2017.   

11. Την αρ. 23/6-3-2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του 

Δημάρχου. 

12. Την ανάγκη του ΔΟΠΑΙΣΑΠ για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

 

προκηρύσσει 
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών 

τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Νομικού Προσώπου του (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) , προϋπολογισμού δαπάνης 45.867,34€ 

(με ΦΠA), με κριτήριο κατακύρωσης για τα  κρέατα,  πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά,  ελαιόλαδο και  οπωρολαχανικά  το 

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

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

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

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

η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή  ( ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών στο Λακκί -Λέρου, από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή 

διαγωνισμού. 

Η προμήθεια προορίζεται για τις ανάγκες του ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ. 
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Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, καθώς και τους όρους που καθορίσθηκαν με την 

υπ΄αρίθμ. 61/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 –  Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α) Η σύμβαση. 

Β) Η παρούσα διακήρυξη. 

Γ) Η υπ’ αρ. 14/2017 μελέτη προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 - Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Λακκί Λέρου, την 8η  του μηνός Μαΐου του έτους 

2017, ώρα 10 π.μ, (λήξη αποδοχής προσφορών) από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή διαγωνισμού, ενώπιον της οποίας 

θα κατατίθενται οι προσφορές. 

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

στον ίδιο τόπο και ώρα. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική 

ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. 

  Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης 

της «ομάδας».  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 –  Πληροφόρηση ενδιαφερομένων –  Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης 

1. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

α) η με αρ. 1350/2017 προκήρυξη σύμβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη μαζί με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Α΄) που τη συνοδεύει, 

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

οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), 

δ) η υπ’ αρ. 14/2017 μελέτη της προμήθειας με τις τεχνικές προδιαγραφές  της Τεχνικής Υπηρεσίας και η σχετική συγγραφή 

υποχρεώσεων. 

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

ανωτέρω 

 

2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λέρου και θα αναρτηθεί 

στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 

(ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”». Η αναλυτική διακήρυξη 

μαζί με τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην 

ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr.   

Ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λέρου www.leros.gr  όπου θα είναι αναρτημένα. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου 

Λέρου, Δ/νση: Λακκί Λέρος Τ.Κ. 85400, Αρμόδια υπάλληλος Νταλόγλου Κωνσταντίνα  τηλ. 2247023632,  Fax 

2247023632, e mail: daloglou_d@yahoo.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 –  Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές θα κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 8
η
 του µηνός  Μαΐου του έτους 2017 και ώρα από 

9:30 π.µ. έως 10:00 π.µ. (στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου στο Λακκί – Λέρου. 

Οι προσφορές επίσης δύναται να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου ή να  αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή, με την προϋπόθεση να έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 

ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο (προς το ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Τμήμα Προμηθειών, Λακκί 

– Τ.Κ. 85400, µε την ένδειξη: « υπόψη αρμόδιας του διαγωνισμού Επιτροπής»). 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που 

περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως μη κανονική. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του 

παρόντος άρθρου, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 –  Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς  και ενώσεις προμηθευτών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 

περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 

ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από µία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών, ούτε να 

συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση 

προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις 

προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 –  Σύνταξη και υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς:   

α) η λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: « Προς: το ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ – Δ/νση Οικονομικών    Υπηρεσιών- Τμήμα 

Προμηθειών», 

γ) ο τίτλος της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για τον ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ 2017-

2018, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού), 

 ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που υποβάλλει την προσφορά. 

 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μέσα στον (εξωτερικό) φάκελο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού: 

1) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» ο οποίος πρέπει να περιέχει το 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 8 της παρούσας.  

2) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς. 

  Σε περίπτωση που 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.  

3) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς. Για τα είδη παντοπωλείου – τυποποιημένα με φπα 9% , Είδη παντοπωλείου με φπα 17% (ΟΜΑΔΑ Β), 

γαλακτοκομικά είδη(ΟΜΑΔΑ Γ), Είδη αρτοπωλείου (ομάδα Δ), Είδη Ζαχαροπλαστείου (Ομάδα ΣΤ)  η οικονομική 

προσφορά περιέχει α) την προσφερόμενη τιμή μονάδος σε ευρώ για κάθε ένα διαφορετικό είδος (χωρίς Φ.Π.Α.). β) τη 

δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) που προκύπτει µε βάση τις ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, γ) το 

ποσοστό Φ.Π.Α. και δ) τη συνολική δαπάνη (µε Φ.Π.Α.). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Για τα είδη Κρεοπωλείου (Ομάδα Α), Κατεψυγμένος Αρακάς, Παρθένο Ελαιόλαδο και Σογιέλαιο, είδη 

οπωρολαχανοπωλείου, η τιμή θα δίνεται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης  τιμών από την 

υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Δωδεκανήσου. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν το 

συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους  δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού της κάθε 

ομάδας της προμήθειας. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά.  

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ’ 

όψη.  

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος μόνο της προμήθειας δεν γίνονται δεκτές  

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - Λόγοι αποκλεισμού

 
 - Κριτήρια επιλογής 

Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών 

φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
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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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

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

Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με 

τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν 

αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος 

δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  

η παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 

στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο 

εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή 

του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

8.Κριτήρια επιλογής 

 Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό απαιτείται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας αναφορικά με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Β. Όσο αφορά την  προμήθεια έτοιμου φαγητού catering- ειδών ζαχαροπλαστικής κριτήρια επιλογής  θα είναι: 
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1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό απαιτείται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας αναφορικά με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού. 

2.Πιστοποιήσεις που απαιτούνται αθροιστικά:  

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις διεθνής απαιτήσεις για την ανάπτυξη και λειτουργία  συστημάτων 

διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP) 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Διεθνές Πρότυπο για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 14001:2004) 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Διεθνές Πρότυπο για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων 

διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων  (ISO 22000:2005) 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Διεθνές Πρότυπο για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων 

διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία (OHSAS 18001:2007) 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Διεθνές Πρότυπο για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων 

διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9001:2008) 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 –   Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' 

αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 7
ου

  της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 7
ο
  της παρούσας. (Ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV). 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 

158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται 

χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 

αυτής. 

Όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ίδιο ΤΕΥΔ υπογράφουν τα παρακάτω πρόσωπα: 

- στην περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές 

αυτών,  

- στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις  

αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους προσφέροντες υποψηφίους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά του άρθρου 12
ου

 όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

 – Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά 

φυλλάδια κ.λ.π.)., τα οποία μπορούν να προσκομίζονται και στην Αγγλική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 

ν. 1497/1984 (Α'188).  

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 

 έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων ή 

 έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου 

ή  

 έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς 

μεταφραστές του Ν 3712/2008 ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο –  Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, το οποίο υπολογίζεται από 

την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.(άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/2016).  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στη 

διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
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συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 – Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών  

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, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.   

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών, μπορούν να γίνουν σε µία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προσφορών επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο οικονομικός φορέας του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα διακήρυξη όρους και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη βάσει τιμής για κάθε ομάδα της προμήθειας. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά ομάδα της προμήθειας. 

Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Το γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διαγωνισμού), με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30%, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες 

του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 – Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίστηκαν στο 

άρθρο 7ο της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος 

άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 13ο της παρούσας. 

Β. 1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στον οποίον πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 

οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα πιο κάτω αναφερόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού είναι τα εξής: 

 α.  για την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας: Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου 

τριμήνου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του κράτους – μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο  οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 

καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016). 

 Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

- στην περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές 

αυτών,  

- στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις 

αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο 

ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού 

μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της παρούσας: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, των ιδίων ως και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

-  αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 

- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και 

όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα 

πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας και υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, όπου θα 

αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
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γ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης : Καταστατικό 

σύστασης  θεωρημένο ή νόμιμα επικυρωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99, καθώς και η τελευταία τροποποίηση 

αυτού ως προς τους νόμιμους εκπροσώπους,  θεωρημένη ή επικυρωμένη κατά τον ίδιο τρόπο. Εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ή 

Ε.Π.Ε μπορούν να υποβάλλονται τα ΦΕΚ δημοσίευσης των ανωτέρω καταστατικών ή το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το 

τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.. 

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την 

εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη 

εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό.  

 

3. Εάν σε κάποια χώρα (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν 

αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 

(βεβαίωση) του ενδιαφερόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα 

του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται και το έγγραφο της 

αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα 

πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των εγγυήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων που πρέπει να 

υποβάλλονται πρωτότυπα, εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα, υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται 

όμως δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από αρμόδιες αρχές. 

Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρους. 

Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δε χρειάζονται επικύρωση. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση 

της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

5. άδεια λειτουργίας αναφορικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

6. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 

σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά και είναι σε ισχύ. 

 

ΆΡΘΡΟ 13
ο
 –  Έγκριση αποτελέσματος - Ανακοίνωση κατακύρωσης - Υπογραφή σύμβασης και διάρκεια της 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται σε όλους 

τους συμμετέχοντες εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του προηγούμενου άρθρου (12ο) της παρούσας μετά 

από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και εφόσον 

διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 

της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης υφίσταται, 

μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης για τα «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων»  ορίζεται  για ένα έτος αρχής γενόμενης από την υπογραφή 

της σύμβασης και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο μήνες, με απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δ.Ο.ΠΑΙ.ΣΑΠ Λέρου , 

χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως  προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. 

Η διάρκεια της σύμβασης για τις «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»,  ΔΟΠΑΙΣΑΠ θα έχει ισχύ  

αρχής γενόμενης από την υπογραφή της σύμβασης  έως και 31/12/2017 . 
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 3.Η διάρκεια της σύμβασης για «ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» ΔΟΠΑΙΣΑΠ  Λέρου ορίζεται  για ένα έτος αρχής 

γενόμενης από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 14
ο
 –  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., η οποία 

συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 72  του Ν. 4412/2016.Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του Νομικού Προσώπου (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) με το οποίο υπογράφεται η σύμβαση. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
  - Ενστάσεις 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της πράξης κατακύρωσης και των λοιπών 

εκτελεστών πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 

127 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 –  Χρόνος παράδοσης υλικών  

Η συμβατική ποσότητα των ειδών θα παραδίδεται τμηματικά, για χρονικό διάστημα  από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και για χρονικό διάστημα όπως ορίζει η σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην από 14/2017 μελέτη 

προμήθειας. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας.  Τα έξοδα 

μεταφοράς και  εκφόρτωσης  των  υλικών  στους  τόπους  παράδοσης  που  θα  υποδεικνύει  η  υπηρεσία,  βαρύνουν  τον 

προμηθευτή.  

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του Ν. 4412/2016 περί επιβολής 

κυρώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο Παραλαβή υλικών  

Η ποιοτική  και ποσοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του κάθε φορέα, που 

συγκροτήθηκε 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 παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός μακροσκοπικός έλεγχος 

και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το Νομικό πρόσωπο (ΔΟΠΑΙΣΑΠ)διατηρεί το δικαίωμα  να ελέγξει με οποιοδήποτε τρόπο - χημικό, εργαστηριακό κ.λ.π - 

το προϊόν  σε χρόνο που θα επιλέγει για να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει τη συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων 

ειδών με αυτή των τεχνικών προδιαγραφών. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες, κάθε φθορά που οφείλεται σε κακή συσκευασία ή 

μεταφορά. 

Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  Κυρώσεις προμηθευτή – Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

α)εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση από την 

αναθέτουσα αρχή 

β)εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο 

συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

 

ΆΡΘΡΟ 19
ο
 –  Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

Η συμβατική αξία των παραδιδόμενων αγαθών θα πληρώνεται στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή τους, με την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

Στη συμβατική αξία των αγαθών, εκτός του Φ.Π.Α γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4%.  
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Επίσης επιβάλλεται κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή και κατατίθεται σε ειδικό 

τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής. Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπόκειται σε αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 3,6%. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νομικό Πρόσωπο (ΔΟΠΑΙΣΑΠ). 

                                                                     Ο Δήμαρχος Λέρου 

                                                                     

 ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α! 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Α) 

                                                           ΟΜΑΔΑ  Α΄ 

                                                         ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ % 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

1. Σπάλα 

Μόσχου νωπή 

α/η 

      Κιλά 160 7,50  

2. Κιμάς 

μοσχαρίσιος 

μπούτι 

      Κιλά 100 7,50  

3. Σπάλα 

Χοιρινή νωπή 

α/η 

      Κιλά   30 4,50  

4. Σνίτσελ 

Χοιρινό 

      Κιλά   30 6,00  

5 Μπριζόλα 

Χοιρινή 

      Κιλά 100 3,80  

6 Κοτόπουλο 

ολόκληρο 

νωπόι 

      Κιλά 190 3,00  

       

ΣΥΝΟΛΟ € 

:                             

 

Φ.Π.Α. 9% 

: 

 

ΣΥΝΟΛΟ € 

: 

 

                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                   

                                                                                       …………………/…………../2017 
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                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 

ΟΜΑΔΑ  Β΄ 

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 9% 

Α/Α        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

1 Ζυμαρικά αστράκι, 

συσκυασία 1/2 του 

κιλού 

Τεμ. 90   

2 Ζυμαρικά σπαγγέτι 

,συσκευασία 1/2 

κιλού 

Τεμ. 100   

3 Ζυμαρικά σέλινο, 

συσκευασία 1/2 του 

κιλού 

Τεμ. 50   

4 Ζυμαρικά πέννες, 

συσκευασία 1/2 

κιλού 

Τεμ. 100   

5 Ζυμαρικά  βίδες, 

συσκευασία 1/2 

κιλού 

Τεμ. 100   

6 Ζυμαρικά κοφτό, 

συσκευασία 1/2 

Τεμ. 100   

7  Ρύζι τύπου γλασσέ 

Συσκευασία  ½ 

κιλού 

Τεμ. 80   

8 Ρύζι κίτρινο (τύπου 

Αμερικής) 

Συσκευασία  ½ 

κιλού 

Τεμ. 80   
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9 Ζυμαρικά κριθαράκι 

, συσκευασία 1/2 

κιλού 

Τεμ. 125   

10 Φακές ψιλές 

,συσκευασίας 1/2 

κιλού 

Τεμ. 140   

11 Φασόλια μέτρια, 

συσκευασίας 1/2 

κιλού  

Τεμ. 120   

12. Φυτίνη – μαγειρικό 

λίπος, συσκευασία 

800 γρ.  

Τεμ. 10   

13. Μαργαρίνη soft, 

συσκευασία 1 κιλού 

Τεμ. 40   

14. Δημητριακά corn 

flakes Συσκευασία 

ενός κιλού-κλασσικό 

Τεμ. 100   

15. Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις Συσκευασία    

κιλού 

Τεμ. 40   

16. Αλεύρι Φαρίνα 

Συσκευασία ½  

κιλού 

Τεμ. 40   

17 Μπισκότα 

τετράγωνα ΠΤΙ – 

ΜΠΕΡ Συσκευασία 

των 225 gr. 

Τεμ. 200   

18 Μπισκότα 

παραλληλόγραμμα 

Συσκ των 225 gr.  

Τεμ. 200   

19 Κράκερς 

Συσκευασία των 180 

gr. 

Τεμ. 220   

20 Μαρμελάδα 

(διάφορες γεύσεις) 

Συσκευασία ½  

κιλού 

Τεμ. 20   

21 Πάριζα κομμένη σε 

φέτες  

Κιλά 100   
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22 Γαλοπούλα βραστή 

κομμένη σε φέτες 

Κιλά 60   

23 Μέλι Θυμαρίσιο – 

Ανθέων Συσκευασία 

1 κιλού 

κιλά 20   

24 Ζάχαρη λευκή ψιλή 

Συσκευασία 1κιλού 

κιλά 80   

25. Ζάχαρη άχνη 

Συσκευασία ½  

κιλού 

κιλά 15   

26. Ντοματάκι 

ψιλοκομένο 

Συσκευασία   410 

γραμ 

Τεμ. 200   

27. Ντοματοπολτός 

συμπυκνωμένος 

Συσκευασία ½  

κιλού 

Τεμ. 150   

28. Πουρές πατάτας 

συσκευασίας 1 

κιλού 

Τεμ. 50   

29. Φρυγανιά τριμμένη 

Συσκευασία ½  

κιλού 

Τεμ. 30   

30 Κορν Φλάουρ 

Συσκευασία   200 

γραμ. 

Τεμ. 40   

31 Ζωμοί σε κύβους 

διάφορες γεύσεις 

Συσκευασία   12 

κύβων. 

Τεμ. 50   

32 Κομπόστες διάφορες 

γεύσεις φρούτων 

Συσκευασία 1κιλού    

Τεμ. 15   

33 Αλάτι ψιλό 

Συσκευασία ½  

κιλού 

Τεμ. 90   

34. Μπέικον κομμένο σε 

φέτες      

Κιλά 10   

35 Μανιτάρια 

Συσκευασία 400 

γραμ 

Τεμ. 10   

36 Μαγιονέζα 

Συσκευασία 1κιλού    

Τεμ. 15   

37. Κέτσαπ Συσκευασία 

½  κιλού 

Τεμ. 5   

38 Ξύδι από σταφύλι 

Συσκευασία   420 

γραμ 

Τεμ. 40   

39. Ρίγανη Συσκευασία 

½  κιλού 

Τεμ. 4   
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40. Δυόσμος 

αποξηραμένος 

Συσκευασία ½ κιλού 

Τεμ. 4   

41. Δάφνη Συσκευασία 

½  κιλού 

Τεμ. 4   

42. Κανέλα ολόκληρη 

Συσκευασία ½  

κιλού 

Τεμ. 12   

43. Κανέλα τριμμένη 

Συσκευασία ½  

κιλού 

Τεμ. 4   

44. Κύμινο Συσκευασία 

100 γραμ. 

Τεμ. 6   

45. Μοσχοκάρυδο 

Συσκευασία 100 

γραμ. 

Τεμ. 6   

46. Πιπέρι τριμμένο 

μαύρο 

Τεμ. 6   

Συσκευασία 100 

γραμ. 

      

47. Αμμωνία Ανθρακική 

Συσκευασία 30 

γραμ. 

Τεμ. 6   

48. Μπέκιν Πάουντερ 

Συσκευασία20γρ. 

(τριπλό) 

Τεμ. 10   

49. Μαγιά ξερή 

συσκευασία 3 

φακέλων(3Χ8γρ.) 

Τεμ. 15   

50. Κακάο σκόνη 

Συσκευασία  125 

γραμ. 

Τεμ. 15   

51. Καραμέλες 

ζελεδάκια 

συσκευασίας 1 

κιλού 

Κιλά 6   

52. Σοκολατάκια 

μπουκιές 

(αυγουλάκια - 

πασχαλίτσες) 

συσκευασίας 1 

κιλού 

Κιλά 5   

53. Αυγά συσκευασία 

6άδων  

Τεμ. 300   

54. Ζελέ φρούτων 

διάφορες γεύσεις σε 

χάρτινο κουτί 

Κιλά 30   
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55. Κρέμα αραβοσίτου 

κουτί 160 γρ. 

Τεμ. 60   

56. Φιλέτο τόνου σε 

ελαιόλαδο 

Συσκευασία   160 

γραμ 

Τεμ. 20   

57 Μερέντα , 

συσκευασία 1/2 

κιλού 

Τεμ. 60   

58. Νερό εμφιαλωμένο 

Φιάλη 1,5 λίτρου 

Τεμ. 1600   

59 Γάλα πλήρες 

εβαπορέ 

συμπυκνωμένο 

αγελάδας σε κουτί 

400 γραμμαρίων 

Τεμ. 150   

60. Λαχανικά ανάμεικτα 

κατεψυγμένα 

Συσκευασία  1  

κιλού 

Τεμ. 25   

61. Σπανάκι 

κατεψυγμένο , 

συσκευασία 1κιλού 

Τεμ. 40   

62. Φασολάκια πράσινα 

κατεψυγμ. 1κιλού 

Τεμ. 50   

  ΣΥΝΟΛΟ € 

: 

 

Φ.Π.Α.  9% 

: 

 

ΣΥΝΟΛΟ € 

: 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                        

                                                                                 …………………../…………./2017 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 

 

                              ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ % 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

1. Αρακάς 

κατεψυγμένος 

Συσκευασία 

ενός  κιλού 

Τεμ 60 2,3  

  ΣΥΝΟΛΟ € 

: 

 

Φ.Π.Α. 9% 

: 

 

ΣΥΝΟΛΟ € 

: 

 

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                        

 

                                                                                 …………………../…………./2017 
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ % 

1. Ελαιόλαδο 

(extra 

παρθένο) 

Δοχείο 5 

λίτρων 

Τεμ. 30 21,00  

2. Σογιέλαιο 

Δοχείο 5 

λίτρων 

Τεμ. 15 7,00  

  ΣΥΝΟΛΟ € 

: 

 

Φ.Π.Α. 9%  

: 

 

ΣΥΝΟΛΟ € 

: 

 

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                        

 

                                                                                 …………………../…………./2017 
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

1. Χυμός φυσικός 

ανάμεικτος χωρίς 

ζάχαρη με 

βιταμίνες 

Συσκευασία 1 

λίτρου 

τεμ 290   

2. Αναψυκτικά 1,5 

λίτρου  (κόκα 

κόλα, 

πορτοκαλάδα και 

Sprite 3Ε)      

τεμ 108   

3. Βανίλια σκόνη 

Συσκευασία 5 τεμ 

τεμ 10   

4. Φύλλο κρούστας 

συσκ. 450γρ 

τεμ. 5   

5. Φύλλο σφολιάτας 

συσκ. 800γρ. 

τεμ. 5   

6. Τυροπιτάκια 

συσκευσίας. 

1κιλού 

κατεψυγμένα 

800γρ- 1 κιλού 

τεμ. 20   

7. Σπανακοπιτάκια 

συσκευασίας 800- 

1 κιλού 

κατεψυγμένα  

τεμ. 20   
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8. Λουκανοπιτάκια 

συσκ. 800γρ-

1κιλού 

κατεψυγμένα 

τεμ. 20   

  ΣΥΝΟΛΟ € 

: 

 

Φ.Π.Α.17%  

: 

 

ΣΥΝΟΛΟ € 

: 

 

      

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                        

 

                                                                                 …………………../…………./2017 
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 

  ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1. ΓΑΛΑ 

ΕΓΧΩΡΙΟ  

            

φρέσκο 1 

λίτρου  

Υψηλής 

παστερίωσης 

3,5% λιπαρά 

τεμ 1000   

2. ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 

ΕΓΧΩΡΙΟ 

στραγγιστό 

Συσκευασία 

κιλού  

τεμ 60   

3. Κρέμα 

γάλακτος 
Συσκευασία 1 

κιλού 35% 

λιπαρά 

τεμ 10   

4. Γάλα μακράς 

διαρκείας σε 

χάρτινη φιάλη 

Συσκευασία 1 

λίτρου     

τεμ 100   

5. Τυρί μαλακό 
τριγωνάκι 

Συσκευασία 24 

τεμ.       

τεμ 70   

6. Τυρί Regatto  
τριμμένο (για 

ζυμαρικά) 

Κιλά 15   

7. Τυρί ΚΑΣΕΡΙ 

ΕΓΧΩΡΙΟ 

Κιλά 50   

8. Τυρί gouda 

Ολλανδίας  

κιλά 80   

17PROC006088419 2017-04-21



 21 

9. ΦΕΤΑ  

Π.Ο.Π.      

ΕΓΧΩΡΙΑ  σε 

άλμη 

κιλά 50   

 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ € 

:                                        

 

 

 

  

Φ.Π.Α. 9%  

: 

 

 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ € 

: 

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                                                                         

…………………../…………./2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC006088419 2017-04-21



 22 

 

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 

 ΟΜΑΔΑ  Δ΄ 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

1. ΨΩΜΙ  

ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1/2  

Τεμ. 2.150   

2 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΗΣ 1/2 

Τεμ. 50   

3. 

ΨΩΜΙ για τοστ 

700 γραμ. 

Τεμ. 130   

  ΣΥΝΟΛΟ € :  

Φ.Π.Α. 9% :  

ΣΥΝΟΛΟ € :  

                                                                                             

                                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                        

 

                                                                                 …………………../…………./2017 

 
 
 
 
 
 
 

17PROC006088419 2017-04-21



 23 

 
 
 
 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 

 ΟΜΑΔΑ  Ε΄ 

                                                 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ    ΤΙΜΗ  ΠΡΟΣΦΕΡΩΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ % 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΛΟΥ   

1. Πατάτες Κιλά  500 0,90  

2. Κρεμμύδια ξερά Κιλά  150 0,85  

3. Λεμόνια Κιλά  30 1,00  

4. Καρότα  Κιλά  60 1,00  

5. Τομάτες  Κιλά 80 1,50  

6. Μελιτζάνες Κιλά  30 1,80  

7. Κολοκύθια Κιλά  50 1,80  

8. Πιπεριές 

Ελληνικές 

Κιλά  20 2,00  

9. Λάχανο Κιλά  40 1,20  

10. Μπανάνες Κιλά  500 1,45  

11. Αχλάδια  Κιλά  100 2,00  

12. Μανταρίνια Κιλά  20 1,50  

13. Μήλα Στάρκιν Κιλά  100 1,65  

14. Πορτοκάλια Κιλά  50 1,00  

15. Ροδάκινα Κιλά  30 1,80  

16. Κεράσια Κιλά  20 4,00  

17. Φράουλες Κιλά  20 4,00  

18. Πεπόνια  Κιλά  40 1,20  

19. Καρπούζια  Κιλά  100 0,60  

20. Πράσο  Κιλά  25 1,80  

21. Σέλινο Ματσάκι  40 0,50  

22. Μαϊντανός Ματσάκι  40 0,50  
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23. Άνηθος Ματσάκι  20 0,50  

24. Κρεμμύδια νωπά Ματσάκι  20 1,00  

25. Μαρούλια Τεμάχια  25 0,80  

26. Αγγούρια  Τεμάχια  25 0,80  

27. Σκόρδα Τεμάχια  50 0,60  

    ΣΥΝΟΛΟ € :  

    Φ.Π.Α. 9%  :  

    ΣΥΝΟΛΟ € :  

                                                                                             

                                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                        

 

                                                                                 …………………../…………./2017 
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ 
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ    ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ   

1. Μελομακάρονα  Κιλά 5   

2. Κουραμπιέδες Κιλά 5   

  

                                                                                                                  

ΣΥΝΟΛΟ € : 

 

                                                                                                                    

Φ.Π.Α. 17%  : 

 

                                                                                                                    

ΣΥΝΟΛΟ € : 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                        

                                                                                 …………………../…………./2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC006088419 2017-04-21



 26 

 

 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 

 Β. (Κ.Α. 00.6443 ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

(ΓΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΠΑΙΣΑΠ) 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ/ 

ΕΙΔΟΣΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

φπα 

9% ΣΥΝΟΛΟ φπα 17% ΣΥΝΟΛΟ 

Α. 

LET'S DO IT GREECE 

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)   

    

1. 

Νεράκια 0,50 λίτρου παγωμένα σε κούτες  

27τεμ 20 

    

    ΣΥΝΟΛΟ 

    
    ΦΠΑ 9% 

    

    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

    
Β. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ   

    

1. 

Καλάθια  που θα περιέχουν : (3 

στρογγυλές Λέρικες τυρόπιτες τυλιγμένες 

σε σελοφάν, 1κg μέλι , 1 κg κρασί κόκκινο 

ή λευκό,1 τσουρέκι, 1kg κουλουράκια και  

1  σοκολατένιο αυγό).                                               10 

    
    ΣΥΝΟΛΟ 

    

    ΦΠΑ 17% 

    

    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 17% 

 

 

    
Γ. ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΥ   

    
1. Κρασί λευκό παγωμένο (κιλά) 100 

    

2. 

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο παγωμένο (σε 

κιλά) 

 100   

    

3. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα, 

coca cola,σπραιτ) παγωμένα . Τρία (3) είδη  

αναψυκτικών Χ13 ΤΕΜ. 39  

    

4. 

Νερά 1,5 λίτρου  παγωμένα σε κούτες των 

12τεμ. 3 

    
    ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 
    ΦΠΑ 9% 

  
ΦΠΑ 17% 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 
 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
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ΦΠΑ 9% -

17% 

 

 

 

 

Δ. 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΟΥ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ  

ΤΟΥ ΚΛΗΔΩΝΑ   

    

1. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα, 

coca cola,σπραιτ) παγωμένα . Τρία (3) είδη  

αναψυκτικών Χ13 ΤΕΜ.  39 

    
2. Κρασί λευκό παγωμένο (κιλά) 100 

    

3. 

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο παγωμένο (σε 

κιλά) 100 

    

4. 

Νερά 1,5 λίτρου  παγωμένα σε κούτες των 

12τεμ. 3 

    
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
    ΦΠΑ 9% 

  
ΦΠΑ 17% 

 
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 
Ε. ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ    

    
1.  Κρασί λευκό παγωμένο (σε κιλά) 110 

    

2. 

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο παγωμένο (σε 

κιλά) 110 

    

3. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα, 

coca cola,σπραιτ) παγωμένα. Τρία (3) είδη  

αναψυκτικών Χ15 ΤΕΜ. 45  

    

4. 

Νερά 1,5 λίτρου  παγωμένα σε κούτες των 

12τεμ 3 

    
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
    ΦΠΑ 9%  

  
ΦΠΑ  17% 

 
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 
ΣΤ. ΓΙΟΡΤΗ ΑΛΩΝΑΡΗ  ΑΓΡΟΤΗ   

    
1. Κρασί λευκό παγωμένο (σε κιλά) 120 

    

2. 

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο παγωμένο (σε 

κιλά) 120 

    

3. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα,  

coca cola ,σπράιτ) παγωμένα . Τρία (3) 

είδη  αναψυκτικών Χ15 ΤΕΜ. 45  

    

4. 

Νερά 1,5 λίτρου σε παγωμένα σε κούτες 

των 12τεμ 5 

    

5. 

Κεσεδάκια  σε κλειστή  συσκευασία  

περιτυλιγμένα  σε υφασμάτινο καρό 

μαντήλι    που θα περιέχουν : 10 ελιές, 3 

παξιμάδια κρίθινα ,3 ντομάτες χουρμά,  4 

κομμάτια τυρί μυζήθρα ξερή &  2 σύκα(σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν σύκα, να 

αντικατασταθούν με μυζήθρα ξερή και 

ντομάτα χουρμά  ) τεμ: 650 

    

    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    ΦΠΑ 9%  

  
ΦΠΑ  17% 
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    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 
Ζ. ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΙ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ   

    
1. Κρασί λευκό παγωμένο (σε κιλά) 110 

    

2. 

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο παγωμένο (σε 

κιλά) 120 

    

3. 
Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα,  

coca cola ,σπράιτ) παγωμένα.  Τρία (3) 

είδη  αναψυκτικών Χ15 ΤΕΜ. 

45 

    

4. 

Νερά 1,5 λίτρου  παγωμένα σε κούτες των 

12τεμ 4 

    
    ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 
    ΦΠΑ 9%  

  
ΦΠΑ 17% 

 
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 
Η. ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ   

    
1. Κρασί λευκό παγωμένο (σε κιλά) 120 

    

2. 

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο παγωμένο (σε 

κιλά) 120 

    

3. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα,  

coca cola ,σπράιτ) παγωμένα. Τρία (3) είδη  

αναψυκτικών Χ15 ΤΕΜ. 45  

    

4. 

Νερά 1,5 λίτρου  παγωμένα σε κούτες των 

12τεμ 4 

    

5. 

Κέτερινγ -ορεκτικά τέσσερα είδη σαλάτας 

α)Λέρικη,β)κοτόπουλο με ρόκα και 

παρμεζάνα γ)χωριάτικη τυροπιτάκια 10 

κιλά,σπανακοπιτάκια 10 κιλά.κυρίως 

πιάτο: πατάτες φούρνο με ρολό χοιρινό & 

σως πορτοκαλιού ή ρολό κοτόπουλο με 

πατάτες φούρνου με σάλτσα μουστάρδας 

και ψωμί  για 300 άτομα 1 

    

    ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

    ΦΠΑ 9%  

  
ΦΠΑ  17% 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 

Θ. 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  

ΑΛΙΝΤΙΑ   2017   

    

1. 

Νερά 0,5 λίτρου  παγωμένα σε κούτες των 

24τεμ. 5 

    
    ΦΠΑ 9% 
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    ΣΥΝΟΛΟ 

    
Ι. ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΜΑΡΑ   

    
1. Κρασί λευκό παγωμένο (σε κιλά) 110 

    

2. 

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο παγωμένο (σε 

κιλά) 120 

    

3. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα,  

coca cola ,σπράιτ) παγωμένα.3 είδη  

αναψυκτικών Χ15 ΤΕΜ. 45 

    

4. 

Νερά 1,5 λίτρου σε παγωμένα σε κούτες 

των 12τεμ 3 

    

  
ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

  ΦΠΑ 9%  

  
ΦΠΑ 17% 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 
 

  
  

    
Κ. ΓΙΟΡΤΗ ΔΡΥΜΩΝΑ - ΚΡΑΣΙΟΥ   

    1. Κρασί   λευκό      παγωμένο           κιλά: 120 

    

2. 

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο παγωμένο (σε 

κιλά) 120 

    

3. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα,  

coca cola ,σπράιτ) παγωμένα . Τρία (3) 

είδη  αναψυκτικών Χ15 ΤΕΜ. 45 

    

4. 

Νερά 1,5 λίτρου  παγωμένα σε κούτες των 

12τεμ 4 

    

5. 

Κεσεδάκια μουσταλευριάς με κανέλλα  σε 

κλειστή συσκευασία  μαζί  με τα 

κουταλάκια  τεμ: 450 

    

6.  Εφτάζυμο παξιμάδι του 1 KG  40 

    

7. 

Λέρικο τυρί σε μακρόστενη συσκευασία 

του 1Kg 35 

    
8. Σταφύλι για πάτημα σε kg 100 

    
    ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 
    ΦΠΑ 9%  

  
ΦΠΑ  17% 

 
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 
Λ. ΛΕΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ   

    
1. Πουγκιά φούρνου 20 

    
2. Πουγκιά τηγανιού 20 

    

3. 

Δίπλες 

 20 

    

4. 

Αλμυρά  διάφορα: ( τυροπιτάκια – 

λουκανοπιτάκια  – πιτσάκια- κοτοπιτάκια   40 
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)  για το κάθε είδος αντιστοιχούν από  

10kg  (4X10 kg) 

5. 

Σουμάδα σε μπουκάλια του 1 κιλού 

παγωμένη συμπυκνωμένη 20 

    
6. Κρασί λευκό παγωμένο (σε κιλά) 120 

    
7. Κρασί κόκκινο ημίγλυκο  παγωμένο  120 

    

8. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα,  

coca cola ,σπράιτ) παγωμένα. Τρία (3) είδη  

αναψυκτικών Χ15 ΤΕΜ.  45 

    

9. 

Νερά 1,5 λίτρου  παγωμένα σε κούτες των 

12τεμ 10 

    
10. Ημίγλυκο κρασί του 1 lt 1 

    
11. Μέλι θυμαρίσιο του 1 lt 1 

    
12. Παγάκια σε σακουλάκια του κιλού 20 

    

13. 

Μπομπονιέρες σε τούλι με κορδέλα  

χρώματος λευκό ή μπλε  που  το κάθε  

τεμάχιο  θα περιέχει  από  7  κουφέτα 350 

    

    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    ΦΠΑ 9%  

  
ΦΠΑ  17% 

 
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 

 

 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΨΑΡΑ   

    
1. Κρασί λευκό παγωμένο σε κιλά 110 

    
2. Κρασί κόκκινο ημίγλυκο σε κιλά  110 

    

3. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκ,  coca 

cola ,σπράιτ) παγωμένα . Τρία (3) είδη  

αναψυκτικών Χ13 ΤΕΜ  39 

    

4. 

Νερά 1,5 λίτρου  παγωμένα σε κούτες των 

12τεμ 5 

    

5. 

Ψάρια  Γ ΄  διαλογής φρέσκα μέσα σε πάγο 

κιλά 120 

    
6. Αλάτι σε σακουλάκια  κιλά  5 

    
7. Ψωμί σε μπαγκέτα φρέσκο ½ του κιλού 70 

    
8. Συσκευασία ελιές καλαμών (5 κιλά) 1 

    
9. Ελαιόλαδο 1 λίτρου 2 

    
10. Λεμόνια (κιλά) 15 

    
11. Ντομάτα  χουρμά  πλυμένη  (κιλά) 20 

    

 

  ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

  ΦΠΑ 9% 

  
ΦΠΑ  17% 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 

Ν. 
27

Ος
 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ BODRUM CUP   
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1. Πουγκιά φούρνου σε κιλά 20 

    
2. Πουγκιά τηγανιού σε κιλά 20 

    
3. Δίπλες σε κιλά 20 

    

4. 

Αλμυρά διάφορα ( τυροπιτάκια – 

λουκανοπιτάκια  – πιτσάκια- κοτοπιτάκια  

)  για το κάθε είδος αντιστοιχούν από  

10kg  (4X10 kg)  40 

    

5. 

Σουμάδα σε μπουκάλια του 1 κιλού 

παγωμένη συμπυκνωμένη 15 

    
6. Κρασί λευκό  παγωμένο σε κιλά 100 

    

7. 

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο παγωμένο σε 

κιλά  100 

    

8. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκ,  coca 

cola ,σπράιτ) παγωμένα . Τρία (3) είδη  

αναψυκτικών Χ15 ΤΕΜ 45 

    

9. 

Νερά 1,5 λίτρου σε παγωμένα σε κούτες 

των 12τεμ 10 

    
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
    ΦΠΑ 9% 

  
ΦΠΑ  17% 

 
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 

 

 

 

Ξ. 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓ ΚΙΟΥΡΑΣ 

(MΑΤΡΩΝΑΣ)   

    
1. Κρασί λευκό  παγωμένο σε κιλά  100 

    
2. Κρασί ημίγλυκο  παγωμένο  σε κιλά 100 

    

3. 

Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα,  

coca cola ,σπράιτ) παγωμένα . Τρία (3) 

είδη  αναψυκτικών Χ10 ΤΕΜ 30 

    

4. 

Νερά 1,5 λίτρου  παγωμένα σε κούτες των 

12τεμ 5 

    
5. Ψωμί μπαγκέτα φρέσκο ½ κιλού 40 

    

6. 

Κεσεδάκι σε αεροστεγή συσκευασία που 

θα περιέχει  μέσα αρακά με ρύζι και 

κομμάτια  χοιρινό. 250 

    

    ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

    ΦΠΑ 9%  

  
ΦΠΑ  17% 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 

Ο. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΝΑΜΑΤΟΣ  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ   

    
1. Γκοφρέτες των 38 γρ. το τεμάχιο 1500 

    
2. Καραμέλες σε ζελεδάκι του κιλού 10 

    
3. Γλειφιτζούρια τεμάχια 300 

    
4. Μελομακάρονα σε κιλά  15 
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5. Μελομακάρονα σοκολάτας σε κιλά  15 

    
6. Κουραμπιέδες σε κιλά  15 

    

7. 

Χυμοί ανάμεικτοι τριών φρούτων 250 ml 

σε συσκευασία  των 27 τεμ. 20 

    

8. 

Νερά 1,5 λίτρου παγωμένα σε κούτες των 

12 τεμ. Κούτες 3 

    

    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    ΦΠΑ 9% 

  
ΦΠΑ 17% 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 

 
Π. ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ   

    

1. 

Καλάθια σε συσκευασία δώρου που θα 

περιέχουν  μέσα   ( 2  κόκκινα  κρασιά  , 1  

λευκό  , μισό κιλό κουραμπιέδες, μισό κιλό 

μελομακάρονα  & σοκολατάκια 10 

    
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
    ΦΠΑ 9% 

  
ΦΠΑ 17% 

 
    ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 9% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

 

  

      

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17% & 9% 

 

                                   

 

 

  

 

  

 

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                              

                                                                     …………………../…………./2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC006088419 2017-04-21



 33 

 

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1349/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ……………………………..………………………………….. έδρα …..…………………., οδός 

………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο …………..…………., fax ………….…….…...  e-

mail………………………. 

Ε. (Κ.Α. 15..6063 ΔΟΠΑΙΣΑΠ): 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                 …………………../…………./2017 

                         Υπογραφή – σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ   ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Γάλα Εβαπορέ 
πλήρες  
Αγελάδας 
Εγχώριο σε 
κουτί των 400 gr  
 

 
 

Τεμ. 

Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.  (3) 
άτομα  
μήνες : 11 Χ 22 ημέρες   

   
 
  242 Χ 3 = 726 

  

2. Γάλα Εβαπορέ  
πλήρες 
Αγελάδας 
Εγχώριο σε 
κουτί των 400 gr  
 

 
 
 

Τεμ. 

Προσωπικό  Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης  
διάρκειας  (1) άτομα 
 
μήνες : 8 Χ 22 ημέρες   

     
 
 
  176 Χ 1 = 176  

  

                                                                                                                       
                                                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ € :    

                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               Φ.Π.Α. 9% :    

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ € :   
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  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: Δήμος Λέρου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6171_admin 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λακκί Λέρος 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Δέσποινα Φιλιππίδη 

- Τηλέφωνο: 2247028040 2247023632 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dimoslerou1@yahoo.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.leros.gr/main/ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ 2017-
2018, ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 9%)  15110000-2 

ΟΜΑΔΑ Β ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΛΠΩΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΦΠΑ 9%)  

15000000-8 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ (ΦΠΑ 9%) 03221220-4 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ (ΦΠΑ 9%) 15411200-4 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΦΠΑ 17%) 15000000-8 

ΟΜΑΔΑ Γ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 9%) 15500000-3 

ΟΜΑΔΑ Δ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 9%) 15810000-9  

ΟΜΑΔΑ Ε ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 9%) 03220000-9 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ (ΦΠΑ 17%) 15812100-4 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (400γρ) (ΦΠΑ 9%) 15511000-3 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 

ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΝΕΡΑ (ΦΠΑ9%) 15900000-7 

ΤΡΟΦΙΜΑ (ΦΠΑ 17%) 15000000-8 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6171_admin 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 

- 

 

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοι
ii 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

  

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

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 κατάλογο
v
: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 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 

άλλους
vi
; 

[] 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) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα 

να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

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

  

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 χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και 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. 
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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).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2 δωροδοκία
x,xi

· 

3 απάτη
xii

· 

4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii·

 

5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv

·
 

6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xvi

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

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 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 
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απόφαση: 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): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 
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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 ασφάλισης
xxii

, 

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 ;
xxiii

 

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):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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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 

δικαίου
xxv

; 

[] 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: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

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:  

[..........……] 

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: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων

xxix
, 

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 σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 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 εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 

τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 

τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 

τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 

έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
xliii

 το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 

προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό 

του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) 

ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και 

συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 

καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά
xliv

, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
xlvi

 

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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 

πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 

τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή 

στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

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

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  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.” 

viii
 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.  

ix
 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). 

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

xi
 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). 

xii
 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. 
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xiii

 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. 

xiv
 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”. 

xv
 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.". 

xvi
 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 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 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)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 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).  

xxiii
 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  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

17PROC006088419 2017-04-21



 53 

                                                                                                                                                                                                         
xxviii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 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. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 

τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, 

πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 

ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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