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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία Δήμος Δράμας – Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 

Πόλη Δράμα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 66133 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR114 

Τηλέφωνο 2521-350630 

Φαξ 2521-350748 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mmeli@dimosdramas.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μιλτιάδης Μελιάδης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.promitheus.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ο Δήμος Δράμας (ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος)  και ανήκει στην 

Κεντρική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών (με 

σκοπό την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 

κοινωνίας). 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 4του Ν.4412/16 μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από το χρονικό διάστημα των 

mailto:mmeli@dimosdramas.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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τριάντα δύο (32) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου 

Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ Ε0938 . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 

60.7341.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Αποκεντρωμένης Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική 

Σύμπραξη ΠΕ Δράμας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με 

βάση την απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτ. 694/21-06-2018 του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029411 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Τροφίμων (Βρεφικές Τροφές, Κοτόπουλο, Ελαιόλαδο, 

Κρέας, Είδη Παντοπωλείου, Είδη Παντοπωλείου (Τυρί Φέτα ΠΟΠ)& Είδη Οπωροπωλείου) του 

Υποέργου 1 και η Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 

& Σχολικά Είδη για Παιδιά 4-15 ετών) του Υποέργου 2  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

CPV 

ΤΜΗΜΑ Α1  --  ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

33771200-7 (Βρεφικές πάνες)    

33711430-0 (Μωρομάντηλα)   

39831200-8 (Σκόνη για πλύσιμο ρούχων)   

39830000-9 (Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης)  

39832000-3 (Υγρό πιάτων)   

33711720-0 (Οδοντόκρεμα)   

33711610-6 (Σαμπουάν)   

33711710-7 (Οδοντόβουρτσα)   

33711900-6 (Σαπούνι σε σαπουνοθήκη)   

33771100-6 (Σερβιέτες)   

33761000-2 (Χαρτί υγείας)  

18937100-7 (Πλαστικές σακούλες) 

ΤΜΗΜΑΔ  --  ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

15411110-6 (Ελαιόλαδο)  

ΤΜΗΜΑΕ  --  ΚΡΕΑΣ 

15111200-1 (Μοσχαρίσιο κρέας) 

15113000-3 (Χοιρινό κρέας) 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ1  --  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

03221210-1 (Φασόλια)  

03212211-2 (Φακές) 

15831200-4 (Ζάχαρη) 

15851100-9 (Μη μαγειρευμένα ζυμαρικά)  

15331427-6 (Τοματοπελτές)  

15511600-9 (Συμπυκνωμένο γάλα εβαπορέ) 

03211300-6 (Ρύζι) 

03211000-3 (Δημητριακά) 
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ΤΜΗΜΑ Α2  --  ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ για ΠΑΙΔΙΑ 

4 -15 ΕΤΩΝ 

18930000-7 (Σχολικές τσάντες) 

30192700-8 (Γραφική Ύλη) 

 

15241400-3 (Τόνος σε ηλιέλαιο) 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ2  --  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --  

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 
15542300-2 (Τυρί φέτα) 

 

ΤΜΗΜΑΒ  --  ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
15884000-8 (Τροφές για μωρά) 

15612220-9 (Κρέμα ρυζάλευρο για βρέφη) 

15511700-0 (Γάλα σκόνη για βρέφη) 

ΤΜΗΜΑΓ  --  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

15112130-6 (Πουλερικά) 

ΤΜΗΜΑ Ζ  --  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
03222321-9 (Μήλα) 

03222220-1 (Πορτοκάλια) 

03221410-3 (Λάχανο) 

 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

Τμήμα Είδος 
Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% 

Αξία 

με ΦΠΑ 

Υποέργο 2 - Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής  

Α1 
Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 

2018-2019 
132.945,00 €  31.906,80 € 164.851,80 € 

Α2 Σχολικά Είδη για Παιδιά 4-15 ετών 14.720,00 €  3.532,80 € 18.252,80 € 

Υποέργο 1 – Τρόφιμα  

Β Βρεφικές Τροφές 14.680,00 € 1.908,40 €  16.588,40 € 

Γ Κοτόπουλο 85.100,00 € 11.063,00 €  96.163,00 € 

Δ Ελαιόλαδο 291.400,00 € 37.882,00 €  329.282,00 € 

Ε Κρέας 140.000,00 € 18.200,00 €  158.200,00 € 

ΣΤ1 Είδη Παντοπωλείου 303.900,00 € 25.636,00 € 25.608,00 € 355.144,00 € 

ΣΤ2  Είδη Παντοπωλείου (Τυρί Φέτα ΠΟΠ) 114.000,00 € 14.820,00 €  128.820,00 € 

Ζ Είδη Οπωροπωλείου 53.500,00 € 6.955,00 €  60.455,00 € 

Σύνολο 1.150.245,00 € 116.464,40 € 61.047,60 € 1.327.757,00 € 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω τμήματα. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.327.757,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13% & 24%:  (1.150.245,00 €{χωρίς ΦΠΑ} + 116.464,40 €{ΦΠΑ 13%}+ 61.047,60 €{ΦΠΑ 24%} = 

1.327.757,00 €{με ΦΠΑ}) 
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Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε 

συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 

Β΄/23.05.2017). 

 

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019.  Σε περίπτωση παράτασης του 

φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

αποκλειστικά βάσει  τιμής, ανά τμήμα. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τ. Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 107 αυτού με το οποίο τροποποιείται ο ν. 

4412/2016, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 

άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις 

διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους 

με κλήρωση»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., 
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του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 

την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 

13 έως 15, 

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

 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’) και κυρίως του άρθρου 13 αυτού, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ.39/2017 (Α΄64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής           Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών”, 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ) αριθ. 

532/13.3.2014, 

 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα, 

 της υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄770/30.04.2015) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 

και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», 

όπως ισχύει, 

 της υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.54796/531/21.11.2017 (ΦΕΚ Β΄4233/04.12.2017) ΚΥΑ «Κατανομή προϋπολογισμού για τη 

χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά 

ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ' αριθμ. Πρωτ. Δ23/ οικ 17108/875/10.04.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελουμένων Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

– (ΦΕΚ 1474/28-4-2017 τ. Β΄)  

 Την υπ’ αριθμ.Δ26/οικ./54796/531/21.11.2017 (ΦΕΚ Β΄4233/04.12.2017) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη 

χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους».  

 Την με αρ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ/FEAD), για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ.  

 Την με αρ. πρωτ. 13109/07.05.2018 Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΠΕ 

ΔΡΑΜΑΣ προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Επισιτιστικής 

και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).  

 Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 

πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ.  

 Την με αριθμό πρωτ. 686/20.06.2018 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του 

ΤΕΒΑ. 
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 Την με αριθμό πρωτοκόλλου 694/21-06-2018 απόφαση της  Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ σχετικά με την 

διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2014-

2020.(ΑΔΑ:  6ΑΔ0ΟΞ7Φ-ΙΚ7) 

 Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με  Κ.Α. 60.7341.003οικονομικού έτους 2019. (ΑΑΥ 

1103) 

 Η υπ’ αριθμ. 37/2019 απόφαση ΟΕ περί ορισμού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών 2019 

 Την υπ’ αριθμ. 186/2018 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δράμας περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΕΠ 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο «Αποκεντρωμένης προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες 

και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» 

 Η με αριθμό πρωτοκόλλου 30495/11-10-2018 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού  

 του υπ’ αριθ. 1536/20-12-2018 εγγράφου της Διαχειριστικής Αρχής – Μονάδα Γ’, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη 

γνώμη της επί των όρων της παρούσας διακήρυξης, 

 Την υπ’ αριθμ. 170/2019 (ΑΔΑ: ΩΥΙΒΩ9Μ-Φ1Β) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.). 

 Την 38/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/03/2019 και ώρα 17:00 μ.μ. 

Η  προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα δύο (32)  ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του 

Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

απεστάλη με ηλεκτρονικά  μέσα για δημοσίευση στις 13/02/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει λάβει προσωρινό αριθμό  2019 – 022575 (13/02/2019 – 08:47). 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:  70565 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 

Ν.3861/2010, καθώς και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 

(Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καθώς και τα συναρτώμενα έγγραφα καταχωρήθηκαν στο 

διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.dimosdramas.gr  στην 

διαδρομή : Δήμος Δράμας: Αρχική ► Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις, στις 13/02/2019. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει 

τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.3548/2007, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 

(Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

 Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

http://www.dimosdramas.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η Προκήρυξη της Σύμβασης,  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ως άνω συστήματος. 

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 

Συστήματος κατά περίπτωση, με: 

 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» 

 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού 

 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους: 

 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

 «Οικονομική Προσφορά» 

 «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» 

Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της 

Αναθέτουσας  Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ 

οικονομικών φορέων και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του Συστήματος. 

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις 

αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν 

απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 

είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών, 

κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Επίσης, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, και εφόσον  η αδυναμία αυτή 

πιστοποιείται από την αρμόδια Δ/νση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή 

της,  λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση του ελαχίστου διαστήματος για την υποβολή των 

προσφορών, κυρίως με μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και με σχετική 

δημοσίευσή της, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υφίσταται η τεχνική 

δυσλειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ. αγγλική) χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (εγγύηση συμμετοχής)  και 4.1. (εγγύηση καλής 

εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 

έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) -  βλ. άρθρο 15 Ν. 

4541/2018 - που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

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

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

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

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας διακήρυξης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

i) να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

ii) να πληρούν το κριτήριο/τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου/των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.7 της 

διακήρυξης, 

iii)  να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 

Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. 

Υποχρεούνται όμως, να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο 

που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 

Ν.4412/16). 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 

στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 

Ν.4412/16). 

Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο. 

Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  

4. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα 

επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

στο διαγωνισμό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 

Ν. 4412/2016. (άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς μεταβολές 

κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, 

δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ.3 Ν. 4412/2016). 

Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού 

αναδόχου. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα 

καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας 

εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει 

κάθε οικονομικός φορέας. 

Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο δύο (2%) τοις εκατό επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε Τμήμα, αναγράφεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΤΜΗΜΑ Α1 Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 132.945,00 € 2.658,90 € 

ΤΜΗΜΑ Α2 Σχολικά Είδη για Παιδιά 4-15 ετών 14.720,00 € 294,40 € 

ΤΜΗΜΑ Β Βρεφικές Τροφές 14.680,00 € 293,60 € 

ΤΜΗΜΑ Γ Κοτόπουλο 85.100,00 € 1.702,00 € 

ΤΜΗΜΑ Δ Ελαιόλαδο 291.400,00 € 5.828,00 € 

ΤΜΗΜΑ Ε Κρέας 140.000,00 € 2.800,00 € 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ1 Είδη Παντοπωλείου 303.900,00 € 6.078,00 € 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ2 Είδη Παντοπωλείου (Τυρί Φέτα ΠΟΠ) 114.000,00 € 2.280,00 € 

ΤΜΗΜΑ Ζ Είδη Οπωροπωλείου 53.500,00 € 1.070,00 € 

 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για περισσότερα από ένα 

Τμήματα, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 
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Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε 

γίνεται δεκτή. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών 

και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ.  

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 

στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 

ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 

βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 

αμετακλήτως.  

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7,  δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:  

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 
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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), 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 αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο. 

ii. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

iii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση (άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του 

ν. 4497/2017). 
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2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ότι 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   

β) όταν 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 οικονομικός φορέας, 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.  

ή/και 

γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

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

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

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

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 

4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.) 

2.2.3.3. Αποκλείεταιαπό τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισηςή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

19 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,  

(ζ) εάν 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, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος (άρθρο 73 παρ. 10  

ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017). 

2.2.3.4 Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περίπτωση γ΄ και 2.2.3.3  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). 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, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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. 

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 

διακήρυξης.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης. 

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα 

προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά την 

αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2  της παρούσας Διακήρυξης. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν τις ακόλουθες ελάχιστες 

απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα: 

 Να διαθέτουν μέσο ειδικό ετήσιο κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων (του 

έτους διενέργειας  του διαγωνισμού) οικονομικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) ίσο ή 

ανώτερο με το 20% της εκτιμώμενη αξίας της παρούσας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.  
(Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον 

τομέα/τμήμα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση.) 

 

Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την ανωτέρω οικονομική 

επάρκεια και θα προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 2.2.8.2 

της παρούσας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

(Προσάρτημα Α – Παράρτημα XII – Μέρος I - Ν.4412/2016) 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

21 

Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια εφαρμόζεται 

σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο 

ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, αν ανατεθούν 

στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως. 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον μέσο ειδικό κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες για 

ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρεται την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας. 

Τμήμα 

Ο ελάχιστος μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος 

εργασιών (2016, 2017, 2018) ανά τμήμα 

(ίσος ή ανώτερος του 20%) 

Υποέργο 2 

Α1 – Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 26.589,00 € 

Α2 – Σχολικά Είδη για Παιδιά 4 – 15 Ετών 2.944,00 € 

Υποέργο 1 

Β – Βρεφικές Τροφές 2.936,00 € 

Γ – Κοτόπουλο  17.020,00 € 

Δ – Ελαιόλαδο  58.280,00 € 

Ε – Κρέας  28.000,00 € 

ΣΤ1 – Είδη Παντοπωλείου  60.780,00 € 

ΣΤ2 – Είδη Παντοπωλείου (Τυρί Φέτα ΠΟΠ) 22.800,00 € 

Ζ – Είδη Οπωροπωλείου  10.700,00 € 

2.2.6    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ: 

α) ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016, 2017, 2018), έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 

μία σύμβαση (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) του συγκεκριμένου τύπου, ύψους τουλάχιστον το 20%  

της δημοπρασίας της Αναθέτουσας Αρχής.   

 

β) ότι διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή άδεια λειτουργίας καταστήματος. 

 

γ) να προσκομιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις – υπεύθυνες 

δηλώσεις,  κλπ, ανάλογα με το/τα τμήμα/τα συμμετοχής  

 Τμήμα Γ (Κοτόπουλο), Τμήμα Ε (Κρέας), Τόνος σε ηλιέλαιο (Τμήμα ΣΤ1) 

 Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες   

 Έγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων  

 

 Τμήμα ΣΤ2 (Είδη Παντοπωλείου – Τυρί Φέτα ΠΟΠ) 

 Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες   
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 Τμήμα Β (Βρεφικές Τροφές) 

 Αριθμός γνωστοποίησης βάσει την Υ1/Γ.Π.47813 

 Αριθμός γνωστοποίησης στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) 

 

 Τμήμα Γ (Κοτόπουλο), Τμήμα Ε (Κρέας), Τμήμα ΣΤ2 (Είδη Παντοπωλείου – Τυρί 

Φέτα ΠΟΠ) 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει, ο οικονομικός φορέας, ότι τα ανωτέρω 

είδη θα μεταφέρονται με φορτηγά – ψυγεία τα οποίαθα φέρουν άδεια κυκλοφορίας, 

καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα 

 

 Μωρομάντηλα, Σαμπουάν, Οδοντόβουρτσα, Σαπούνι, Σερβιέτες (Τμήμα Α1), Τμήμα 

Α2 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει, ο οικονομικός φορέας, ότι τα ανωτέρω 

είδη θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ.   

 

Για το σκοπό αυτό, όλοι οι οικονομικοί φορείς, εφόσον διαθέτουν τις ανωτέρω τεχνικές και επαγγελματικές 

ικανότητες, θα τις δηλώσουν στο ΕΕΕΣ και θα προσκομίσουν τα ανωτέρω στην Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 (Περιεχόμενα Φακέλου – Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά), 

εντός του υπό φακέλου «Τεχνική Προσφορά» του κυρίους φακέλου «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ». 

(Προσάρτημα Α – Παράρτημα XII – Μέρος II - Ν.4412/2016) 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν  πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 Τμήμα Γ (Κοτόπουλο), Τμήμα Ε (Κρέας), Τόνος σε ηλιέλαιο (Τμήμα ΣΤ1) 

 ENISO 22000:2005 &ENISO 9001:2015 για τους χώρους παραγωγής επεξεργασίας, 

αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών  

 

 Τμήμα Δ (Ελαιόλαδο) 

 Πιστοποιητικό οξύτητας ελαιολάδου ότι είναι οξύτητας 0,0-0,8% σε συσκευασία1 

λίτρου και πληροί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων. 

 

 Τμήμα Α2 

 Να φέρει πιστοποίηση CE 
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Για το σκοπό αυτό, όλοι οι οικονομικοί φορείς, εφόσον διαθέτουν τα ανωτέρω πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας, θα τα δηλώσουν στο ΕΕΕΣ και θα προσκομίσουν τα ανωτέρω στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα 

με το άρθρο 2.4.3 (Περιεχόμενα Φακέλου – Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά), εντός του 

υπό φακέλου «Τεχνική Προσφορά» του κυρίους φακέλου «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΔΡΑΜΑΣ». 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

έως 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ , το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

Παραρτήματος I. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες για 

την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα(άρθρο 

79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) ως  προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1  της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να 

υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια 

του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το 

οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ. 26 

Ν.4497/2017. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 

σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 

του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 

και σημείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει 

γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

25 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το ως άνω 

πιστοποιητικό της παρ. 2.2.3.2 θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.  

Σημείωση:  

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που διοικούν 

την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί 

φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 

το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 

θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 παρ. γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
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Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΕΞ 184471-2018/10001/31.05.2018 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από τις 25.05.2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) 

η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με τη χορήγηση 

του εν λόγω πιστοποιητικού. Για την περίπτωση συμμετοχής οικονομικών φορέων στην παρούσα 

διαδικασία που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 

εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 παρ. γ΄ της παρούσας. Η απόδειξη του 

ανωτέρω λόγου αντικαθίσταται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ένορκη 

βεβαίωση. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου τους. 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 

των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 

την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, καιεφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 

της, ονομαστικές μετοχέςπροσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 

να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών 

του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με 

ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το 

οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 

τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά τοδίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 

έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
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αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 

τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 

κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 

τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 

από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 

Β. 2. 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 (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

B. 3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία βεβαίωση πρέπει να  πιστοποιεί την εγγραφή τους κατά 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθούν να εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
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εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης. 
  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του 

παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το 

Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, και, κατά συνέπεια, δεν 

συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το 

πεδίο του ΕΕΕΣ, που αφορά στην εγγραφή οικονομικών φορέων σε επίσημους καταλόγους, δεν μπορεί να 

απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα είδος σύμβασης (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών 

κλπ), καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού 

φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο της χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το 

ενδεχόμενο εγγραφής ημεδαπού οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την εγγραφή στον 

οποίο δύναται να επικαλεστεί συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο ΕΕΕΣ. Κατά συνέπεια, μόνο εφόσον 

ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος κατά τα ανωτέρω, σε επίσημο κατάλογο, συμπληρώνει, πέρα 

από την ένδειξη «ΝΑΙ» τα στοιχεία α έως ε που παρέχονται στο αμέσως ακόλουθο πεδίο…. 

Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), σελ. 12. 

 

Β. 4. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 

 Υπεύθυνη δήλωση περί του μέσου ειδικού κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων 

που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις 

κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσεις της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 

έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω 

κύκλο εργασιών. 

    

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 

μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο έγγραφο. Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για 

την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 

(άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

29 

Β. 5. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 
 

α)  ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016, 2017, 2018), έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 

μία σύμβαση (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) του συγκεκριμένου τύπου, ύψους τουλάχιστον το 20%  

της δημοπρασίας της Αναθέτουσας Αρχής.   

Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα: 

 Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, 

κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 

δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη.  

 Δείγματα -  κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 

το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση δειγμάτων για 

όποιο είδος κριθεί απαραίτητο. 
 

β) ότι διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή άδεια λειτουργίας καταστήματος. 
 

 

γ) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της 

ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, 

επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα 

 Τμήμα Γ (Κοτόπουλο), Τμήμα Ε (Κρέας), Τόνος σε ηλιέλαιο (Τμήμα ΣΤ1) 

 Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες   

 Έγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων  

 

 Τμήμα ΣΤ2 (Είδη Παντοπωλείου – Τυρί Φέτα ΠΟΠ) 

 Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες   

 

 Τμήμα Β (Βρεφικές Τροφές) 

 Αριθμός γνωστοποίησης βάσει την Υ1/Γ.Π.47813 

 Αριθμός γνωστοποίησης στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) 

 

δ) Υπεύθυνες δηλώσεις: 

 Τμήμα Γ (Κοτόπουλο), Τμήμα Ε (Κρέας), Τμήμα ΣΤ2 (Είδη Παντοπωλείου – Τυρί 

Φέτα ΠΟΠ) 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει, ο οικονομικός φορέας, ότι τα ανωτέρω 

είδη θα μεταφέρονται με φορτηγά – ψυγεία τα οποία θα φέρουν άδεια κυκλοφορίας, 

καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα 

 

 Μωρομάντηλα, Σαμπουάν, Οδοντόβουρτσα, Σαπούνι, Σερβιέτες (Τμήμα Α1), Τμήμα 

Α2 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει, ο οικονομικός φορέας, ότι τα ανωτέρω 

είδη θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ.   
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Β. 6. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 

 Τμήμα Γ (Κοτόπουλο), Τμήμα Ε (Κρέας), Τόνος σε ηλιέλαιο (Τμήμα ΣΤ1) 

 ENISO 22000:2005 &ENISO 9001:2015 για τους χώρους παραγωγής επεξεργασίας, 

αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών  

 

 Τμήμα Δ (Ελαιόλαδο) 

 Πιστοποιητικό οξύτητας ελαιολάδου ότι είναι οξύτητας 0,1-0,8 σε συσκευασία1 

λίτρου και πληροί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων. 

 

 Τμήμα Α2 

 Να φέρει πιστοποίηση CE 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβαση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά τμήμα, είτε για το σύνολο των ποσοτήτων εκάστου Τμήματος είτε για το 

σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων και η προσφορά θα υποβληθεί: α) με βάση τη χαμηλότερη 

τιμή για το σύνολο της προμήθειας για το τμήμα / τατμήματαΑ1, Α2, Β, ΣΤ1 και ΣΤ2 και β) σε ποσοστό 

έκπτωσης (επί τοις εκατό) επί της Τιμής Αναφοράς του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για το σύνολο των 

ποσοτήτων του τμήματος / των τμημάτων Γ, Δ, Ε και Ζ. 

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης 

λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την παράδοση, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης των τιμών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α'). 

Η προσφερόμενη τιμή ή/και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης  θα  παραμένει σταθερή/παραμένουν 

σταθερά  καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους 

στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω του Συστήματος με 

τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, για  το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών ανά Τμήμα. 

Προσφορά που αφορά μέρος μόνο της προμήθειας / κάποιου Τμήματος δεν γίνεται αποδεκτή. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής 

του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9  της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” 

και στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα 

Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15  παρ. 1.2 της 

υπ’ αριθμ. 56902/215/2017 ΥΑ και στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής 

Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπό)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή 

αρχείου .pdf 

Στη συνέχεια, παράγει από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς 

Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου .pdf), τα οποία 

υπογράφονται ηλεκτρονικά και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπό)φακέλους της προσφοράς από 

τον οικονομικό φορέα. 

Ειδικά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4.3 της παρούσας 

υποβάλλονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,  

ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί 

από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  

Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς, το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 

επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία  και εφόσον 

οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα.  
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Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό 

μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί 

στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2.4.2.6. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, 

(Δήμος Δράμας, Τμήμα Προμηθειών (Γραφείο 210), Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66133 Δράμα, μεταξύ 

7:00 π.μ. και 3:00 μ.μ.) σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 

και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 

όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

β) η φράση «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Προσφοράς», 

γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 

δ) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης και  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16)  

και ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος πρέπει να 

περιέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης έγγραφα.  

2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει 

όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.4.3.2 της παρούσας στοιχεία.  

 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

ενδείξεις.  Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά, του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» για την 

συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και 

2.2.2 παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη 

ψηφιακή υπογραφή. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα Ι, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 

των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

 

Τεχνική προσφορά οικονομικού φορέα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

Χαρακτηριστικά 
Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Γενικά 

Συμμόρφωση ως προς τους όρους 

της διακήρυξης, τις γενικές και 

ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, της 

τεχνικής έκθεσης καθώς και του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

μελέτης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σύμφωνα με το 

φάκελο 

δικαιολογητικών 
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Εντός του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» να συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία, ανάλογα με 

το/τα τμήμα/τα συμμετοχής  

 Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία 

(2016, 2017, 2018), κατά μέγιστο όριο, με αναφορά: 

1. του αντίστοιχου ποσού,  

2. της ημερομηνίας,  

3. του αριθμό ΑΔΑ (όπου υπάρχει),  

4. του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη  

5. καθώς και βεβαίωση καλής εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων του 

δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

 

 Τμήμα Γ (Κοτόπουλο), Τμήμα Ε (Κρέας), Τόνος σε ηλιέλαιο (Τμήμα ΣΤ1) 

 Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες   

 Έγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων  

 EN ISO 22000:2005 & EN ISO 9001:2015 για τους χώρους παραγωγής 

επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών  

 

 Τμήμα ΣΤ2 (Είδη Παντοπωλείου – Τυρί Φέτα ΠΟΠ) 

 Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες   

 

 Τμήμα Β (Βρεφικές Τροφές) 

 Αριθμός γνωστοποίησης βάσει την Υ1/Γ.Π.47813 

 Αριθμός γνωστοποίησης στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) 

 

 Τμήμα Δ (Ελαιόλαδο) 

 Πιστοποιητικό οξύτητας ελαιολάδου ότι είναι οξύτητας 0,0-0,8 σε συσκευασία 1 

λίτρου και πληροί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων. 

 

 Τμήμα Α2 

 Να φέρει πιστοποίηση CE 

 

 Τμήμα Γ (Κοτόπουλο), Τμήμα Ε (Κρέας), Τμήμα ΣΤ2 (Είδη Παντοπωλείου – Τυρί 

Φέτα ΠΟΠ) 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει, ο οικονομικός φορέας, ότι τα ανωτέρω 

είδη θα μεταφέρονται με φορτηγά – ψυγεία τα οποία θα φέρουν άδεια κυκλοφορίας, 

καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα 

 

 Μωρομάντηλα, Σαμπουάν, Οδοντόβουρτσα, Σαπούνι, Σερβιέτες (Τμήμα Α1), Τμήμα 

Α2 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει, ο οικονομικός φορέας, ότι τα ανωτέρω 

είδη θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ.   



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

36 

 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή άδεια λειτουργίας καταστήματος. 

 

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3 της παρούσας  

κριτήριο ανάθεσης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  

Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της παρούσας υποβάλλεται από τον 

οικονομικό φορέα στον  (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  ηλεκτρονικά, σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF) και φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. 

 

Προσφορά με τιμή μονάδας 

Η προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια ΕΙΔΩΝ των Τμημάτων Α1, Α2, Β, ΣΤ1 & ΣΤ2 δίνεται σε 

ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο, συσκευασία, κιλό), σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές, όπως αυτές 

έχουν καθορισθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  

Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) στην Τιμή 

Αναφοράς για τα Τμήματα Γ, Δ, Ε & Ζ, η οποία είναι η Ενδεικτική Τιμή Μονάδας του προσφερόμενου 

είδους, όπως αυτή έχει καθορισθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας. 

Εφόσον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν προβλέπεται καταχώριση ποσοστού έκπτωσης 

τότε, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης 

που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς. 

Παράδειγμα: 

έστω ότι ο συμμετέχων προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 10% για την προμήθεια του Τμήματος 

Γ(Κοτόπουλο), προϋπολογισθείσας δαπάνης, 85.100,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς: 

85.100.00 € - 8.510.00 € (85.100,00 € x 10%) =  76.590.00 € 

Εκτός της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα, οι προσφέροντες πρέπει 

να επισυνάψουν στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» και τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς 

σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης 

και την προσφερόμενη τιμή, που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

- Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

- Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ή/και οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερά/ές καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

- Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων 

δέκα (210) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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 συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το 

άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 56902/215 Υ.Α.,  ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής στάδια: 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» μετά 

την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Την ίδια ημέρα θα αποσφραγισθούν και οι φάκελοι που προσκομίσθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίοι περιέχουν τα έντυπα στοιχεία και δικαιολογητικά 

που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4.2.6 της παρούσης.  

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η δυνατότητα ενεργοποιείται 

μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως 

καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίησης του 

περιεχομένου της προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη 

123/2017). 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
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προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 

τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και 

ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή (μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της 

Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ)  προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 

ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/2016) η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον 

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

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές.. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 

και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (βλ. άρθρο 100 παρ. 4 εδάφιο γ 

του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του Ν. 4497/2017) 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του Ν. 4497/2017, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 

ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.7 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί αιτιολογημένα 

να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής)  της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας.  
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω απόφαση, με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται, μέσω της λειτουργικότητας  

«Επικοινωνία» του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 3.3 της παρούσας. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

604/24.04.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄770), 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση . 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 

προσκαλεί, μέσω του Συστήματος και των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον Ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις 

είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 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, 

σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής 
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κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. αρθρ. 360 επ. Ν. 

4412/2016) η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (Υ.Α. 56902/215). 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα 

Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. 
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 

τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β΄ του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά τριάντα (30)  ημέρες. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το 

συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 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 καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της σύμβασης. Στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 

του τμήματος της προμήθειας που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της άνω εγγύησης  

γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, των οποίων 

ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με 

τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. 

Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

46 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του 

Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί 

προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού 

ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις 

συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.6 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.  

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

εκπτώσεις και 

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

αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

εκάστοτε οριστική παραλαβή των ειδών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το 

άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει – άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το 

χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14-3-2017  - ΦΕΚ Β' 969). 

 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄). 
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ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% για αγαθά επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 - ΦΕΚ 

167/23.07.2013 τεύχος Α΄). 

Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα 
πλαίσια της Παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και 
φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της 
Προκήρυξης καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με 
τις νέες διατάξεις. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

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

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό 

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

4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

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

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

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

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

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 

στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στην Αναθέτουσα Αρχή στις 

εγκαταστάσεις του φορέα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 με δικαίωμα παράτασης κατά δύο επιπλέον 

μήνες εφόσον προκύψει παράταση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.    

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει 

την Αναθέτουσα Αρχή με την παραγγελθείσα ποσότητα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

από την παραγγελία.  

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν 

της ορισθείσης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών θα πληρώνει προς την Αναθέτουσα Αρχή, 

ως ποινική ρήτρα, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙV της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
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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. 

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

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

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

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

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

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

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

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

 

6.2.2.Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στο χρόνο που καθορίζεται στο 6.1.1.   

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει την 

συγκεκριμένη υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών. Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή 

παραγγελία από την αρμόδια υπηρεσία. 

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

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

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

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 

από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

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

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

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

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

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό 

ανάδοχο την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο. 

Σύμφωνα με τις παρ. 13 και 14 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016 στη σύμβαση προβλέπονται και 

εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του 

Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα 

εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των 

εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσίν εξέτασης. 

Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

                       Δράμα, 13 Φεβρουαρίου 2019 

Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης – Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό του άρθρου 27 του Ν.4412/16 

για την προμήθεια τροφίμων (Υποέργο 1) και είδη βασικής υλικής συνδρομής (Υποέργο 2), στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ),για τις ανάγκες της Κοινωνικής 

Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με τον Δήμο Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος).  

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με στόχο την καλύτερη λειτουργία και την οργάνωση των 

παραλαβών από τους προμηθευτές, των παραδόσεων των ειδών σε όλους τους εταίρους της Κοινωνικής 

Σύμπραξης και των διανομών προς τις ωφελούμενες μονάδες του προγράμματος, οφείλει ο προμηθευτής: 

 Μεταφορά των ειδών την ίδια ημέρα από τον προμηθευτή, κατόπιν καταμέτρησης τους στην 

Κεντρική Αποθήκη του Δήμου Δράμας από την Επιτροπή Παραλαβής, με κατάλληλα μεταφορικά 

μέσα σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών, σε όλα τα Σημεία Διανομής εντός των 

ορίων της Κοινωνικής Σύμπραξης, με ευθύνη και δαπάνη του, χωρίς πρόσθετο οικονομικό 

αντάλλαγμα, δηλαδή:  

 

1. Σημείο Διανομής Δήμου Δράμας 

2. Σημείο Διανομής Δήμου Δοξάτου, (Καλαμπάκι 12,7km) 

3. Σημείο Διανομής Δήμου Προσοτσάνης (15,6km) 

4. Σημείο Διανομής Δήμου Κ. Νευροκοπίου (41,1km)  

5. Σημείο Διανομής Δήμου Παρανεστίου (Νικηφόρος 16km) 

6. Σημείο Διανομής Φιλανθρωπικού Σωματείου Χωριστής Δράμας (6km) 

7. Σημείο Διανομής Συλλόγου Τριτέκνων Δράμας 

8. Σημείο Διανομής Ένωσης Κυριών Δράμας 

 

 Εκφόρτωση και τοποθέτηση των ειδών με την χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (φορτηγά με 

υδραυλική πόρτα ανυψωτικής ικανότητας 1.000 κιλών, κλαρκ, παλετοφόρα, καρότσια 

μεταφοράς) εντός του αποθηκευτικού χώρου του Δήμου Δράμας και στους χώρους των ανωτέρω 

Σημείων Διανομής με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή, χωρίς πρόσθετο οικονομικό 

αντάλλαγμα. 

 

 Όσον αφορά τα ευαλλοίωτα είδη ισχύουν όλα τα παραπάνω και προστίθεται η παραμονή φορτηγού 

ψυγείου στο Σημείο Διανομής του Δήμου Δράμας για τις ημέρες και ώρες της διανομής, από 08.00 
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π.μ. έως 15.00 μ.μ. ή μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των ειδών στους ωφελούμενους, σε 

περίπτωση που ολοκληρωθεί νωρίτερα, για 3 ημέρες, χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα. 

 

 Απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέτει εργατοϋπαλληλικό δυναμικό το οποίο θα αναλάβει 

να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή, με τουλάχιστον 3 άτομα, στις εργασίες που αφορούν στην 

επί τόπου διανομή των ειδών στους ωφελούμενους, για την κάθε ημέρα παράδοσης και διανομής 

των ειδών, περιλαμβάνοντας την διαδικασία οργάνωσης και σύνθεσης των τελικών πακέτων 

παράδοσης των ειδών στους εταίρους  και την διανομή τους στους ωφελούμενους.  

Τα ανωτέρω έχουν στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου της Κ.Σ. αναφορικά με το 

ΤΕΒΑ καθώς ο οικονομικός φορέας θα κληθεί να παρέχει όταν του ζητηθεί τις ανωτέρω υπηρεσίες 

χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα. 

Οι προμηθευτές θα έχουν έγκαιρη πληροφόρηση για τις ημερομηνίες, τις ποσότητες και τα είδη 

κάθε παραλαβής, παράδοσης και διανομής στον Δήμο Δράμας και στους υπόλοιπους εταίρους από τον 

επικεφαλής εταίρο Δήμο Δράμας. 

 

 

 

 

 

         Δράμα, 13 Φεβρουαρίου 2019 

 

                     Συντάχθηκε                                                                                       Θεωρήθηκε                

   Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου                                          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης    

                                                                       Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  

            & Πολιτισμού              

 

 

 

 

     Αναστασία Στεργιοπούλου        Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια Τροφίμων (Υποέργο 1) & Ειδών Βασικής Υλικής 

Συνδρομής (Υποέργο 2) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.327.757,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24% ανάλογα με τα υπό 

προμήθεια είδη.   

Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ 

Δράμας για όλα τα είδη των τμημάτων που αναγράφονται στην διακήρυξη:  

Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον 

Ν.4412/2016 καθώς και με τις υπόλοιπες διατάξεις που αναγράφονται στην διακήρυξη. 

Η σύναψη σύμβασης προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες 

της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας θα λάβει χώρα μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grκαι με κριτήριο κατακύρωσης, για το ελαιόλαδο, 

κρέας, κοτόπουλο και είδη οπωροπωλείου, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής, και συγκεκριμένα η χαμηλότερη τιμή η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης 

στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που 

εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, ενώ για τα υπόλοιπα είδη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής 

και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας.  

 

Ο κάθε υποψήφιος διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλει προσφορά για ένα, περισσότερα ή όλα 

τα τμήματα, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του κάθε τμήματος επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Δράμας δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να απορροφήσει 

το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται σε κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Επίσης, 

θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους του Τμήματος 2 εις βάρους του 

άλλου είδους. Εφόσον, όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 

προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί.  

Οι συμβάσεις προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα υπογραφούν 

ανάμεσα στον Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο και τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές στους οποίους 

θα γίνει η κατακύρωση θα λήγουν στις 31-12-2019, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει 

παραδοθεί το σύνολο των αιτούμενων υπό της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας και με δικαίωμα 

παράτασης κατά δύο επιπλέον μήνες εφόσον προκύψει παράταση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.    

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρακάτω γενικές και ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές αποσκοπούν στον καθορισμό των 

απαιτήσεων για την προμήθεια των ειδών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων και 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Απαιτείται η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά 

υπογραµµένου. 

Ο προµηθευτής λαµβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π) και δεσµεύεται ότι θα 

συµµορφώνεται µε όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προµήθεια είδους, όπως αυτοί 

περιγράφονται λεπτοµερώς στην συνέχεια και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 

Τα ζητούµενα είδη θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, νόµιµα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά 

σύµφωνα µε τις σχετικές Αγορανοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 

Όλα τα ευπαθή προϊόντα (Τμήμα Γ {κοτόπουλο}, Τμήμα Ε {κρέας} και Τμήμα ΣΤ2 {Είδη 

Παντοπωλείου – Φέτα}), θα μεταφέρονται με φορτηγά - ψυγεία, τα οποία θα φέρουν άδεια κυκλοφορίας, 

καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα 

πρέπει να πληρούν τους όρους του κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε την Ενωσιακή και Εθνική νοµοθεσία. 

Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ανοιγµένες ή φθαρµένες ή σχισµένες ή µε τρύπες και να µην 

υπάρχουν διαρροές. Οι πρώτες συσκευασίες των τροφίµων θα πρέπει να παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια/σακούλες/πακέτα, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

Να υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία πάνω στη δευτερογενή 

συσκευασία. Στην δευτερογενή εξωτερική συσκευασία, επί της επιφάνειας των 

χαρτοκιβωτίων/σακούλες/πακέτα/παλέτες κλπ για όλα τα είδη και για όλα τα τμήματα, να αναγράφεται: 

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίµου 

 Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας. 

 Η σύνθεση του προϊόντος 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται στις επιµέρους τεχνικές 

προδιαγραφές 

 Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων ως προς την τήρηση θερµοκρασίας και 

συνθηκών υγιεινής. 

 τις απαιτήσεις σήµανσης 
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Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται και 

αποστέλλονται για έλεγχο βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή 

τους. 
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

 

ΤΜΗΜΑ Α1 - ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 

 Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε συσκευασία περιεχομένου 20 τεμαχίων (σε μέγεθος 

9-18 gr). 

 Οι βρεφικές πάνες να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρμα, να είναι απορροφητικές 

και να διαθέτουν σύστημα κλεισίματος «κριτς - κρατς».  

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται µε τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων.  

 Η  ημερομηνία παραγωγής των βρεφικών πανών δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 

12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.  

 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 Οι  συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

2. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 

 Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον 72 τεμάχια.  

 Να είναι υγρά και να έχουν ευχάριστο άρωμα.  

 Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιδερμίδες. 

 Να συμμορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

 Η  ημερομηνία  παραγωγής  τους  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  παλαιότερη  από  12 μήνες 

από την ημερομηνία παράδοσης.  
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 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται µε τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων. 

 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.  

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

 

3. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (24 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) 

 Η σκόνη πλυσίματος θα είναι κατάλληλη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο. 

 Η σκόνη πλυσίματος θα παρασκευάζεται, θα τυποποιείται από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις και θα διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην 

ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 

 Η σκόνη πλυσίματος ρούχων θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου 24 μεζούρες 

πλύσης. 

 Να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC). 

 Να καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC). 

 Να µην αφήνει υπολείμματα του προϊόντος στα ρούχα μετά από το ξέβγαλμα. 

 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη 

από 5% αντίστοιχα. 

 Η σκόνη θα είναι συσκευασμένη σε σφραγισμένη χάρτινη ή πλαστική συσκευασία η 

οποία δεν θα έχει σχισίματα, τρύπες και διαρροή του υλικού.  

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  
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• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ»  
 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

4. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι σύμφωνο µε τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή 

και εθνική νομοθεσία. 

 Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες. 

 Να είναι υγρό µε ευχάριστη και διακριτική οσμή. 

 Να µην είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη). 

 Η δοσολογία, για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση), να µην  υπερβαίνει τα 5ml/lt νερού. 

 Να µη χρειάζεται ξέβγαλμα. 

 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη 

από 5% αντίστοιχα. 

 Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συμμορφώνονται µε τα προβλεπόμενα 

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι συσκευασμένο σε πλαστικές φιάλες µε 

καπάκι µε καθαρό περιεχόμενο ενός (1) λίτρου προϊόντος.  

 Κάθε συσκευασία να είναι καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και να 

µην παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, σπασίματα ή ρωγμές. 

 Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  βάρους  και αντοχής 

για παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

5. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (500ML) 

 Το   υγρό   απορρυπαντικό   πρέπει   να   παράγεται   και   αν   συσκευάζεται   σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να διατίθεται στην αγορά σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα 

στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 

 Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται περίπου 0,5 lt προϊόντος. 

 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι συμπυκνωμένο και να διαλύει εύκολα τα λίπη. 
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 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή. 

 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη 

από 5% αντίστοιχα. 

 Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε κλειστή και καινούρια πλαστική φιάλη µε 

καπάκι, που θα κλείνει ερμητικά και δε θα έχει σχισίματα ή τρύπες και δε θα εμφανίζει 

διαρροές. 

  Κάθε συσκευασία να είναι καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και να 

µην παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, σπασίματα ή ρωγμές. 

 Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  βάρους  και αντοχής 

για παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

6. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 

 Κάθε σωληνάριο θα περιέχει 75ml προϊόντος και η ακριβής ποσότητα θα αναγράφεται σε 

κάθε τεμάχιο. 

 Να έχει ευχάριστη γεύση και οσμή.  

 Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες. 

 Να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 1150ppmF-. 

 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

 Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης.  

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων. 

 Κάθε σωληνάριο θα είναι αχρησιμοποίητο και σφραγισμένο, χωρίς ίχνη παραβίασης και 

θα περιέχεται σε κατάλληλου μεγέθους χάρτινη  κλειστό κουτί. 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 
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 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

7. ΣΑΜΠΟΥΑΝ 

 Κάθε συσκευασία θα περιέχει 400 ml προϊόντος). 

 Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες. 

 Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά μαλλιά. 

 Να έχει ευχάριστη οσμή και να ρέει ελεύθερα. 

 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία.  

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων. 

 Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 ∆ε θα πρέπει να είναι σπασμένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές. 

 Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  βάρους  και αντοχής 

για παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

8. ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 

 Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες. 

 Να διατίθεται μαζί µε προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής. 

 Να είναι μέτριας σκληρότητας (medium). 
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 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία.  

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων. 

 Κάθε οδοντόβουρτσα θα είναι καινούρια και αχρησιμοποίητη και θα περιέχεται σε 

κατάλληλου μεγέθους χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς 

ίχνη παραβίασης, μαζί µε το προστατευτικό κάλυμμα της κεφαλής της. 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

9. ΣΑΠΟΥΝΙ 

 Να είναι στερεό σε πλάκα µε ευχάριστη οσμή. 

 Να µην προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα. 

 Το βάρος κάθε τεμαχίου θα είναι 100gr. 

 Κάθε τεμάχιο θα καλύπτεται από κατάλληλου μεγέθους χάρτινη θήκη. 

 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων.  

 Κάθε σαπούνι θα είναι καινούριο και αχρησιμοποίητο και θα περιέχεται σε χάρτινη 

κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  
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• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

10. ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 

 Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από 12 τεμάχια. 

 Οι σερβιέτες να είναι κατάλληλης αντοχής και απορροφητικότητας στην κατηγορία «για 

μεγάλη ροή». 

 Να έχουν ανατομικό σχήμα. 

 Να φέρουν προστατευτικά «φτερά». 

 Να είναι δερματολογικά ελεγμένες και να µην προκαλούν ερεθισμούς. 

 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία.  

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων 

 Κάθε σερβιέτα ξεχωριστά θα περιέχεται σε κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, ενώ 

όλα τα τεμάχια θα περιέχονται επίσης σε κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς 

ίχνη παραβίασης. 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

11. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (8αδα) 

 Χαρτί υγείας γκοφρέ αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο χημικό πολτό.  

 Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 8 ρολών λευκού χρώματος των 

85 γραμμαρίων, στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση καθώς και το μήκος 

ρολού, μέτρα, αριθμός φύλλων κλπ.  

 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.  



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

66 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση.  

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

12. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑΥΛΟΝ 

 Να είναι διαστάσεων 0,60cm x 0,28cm  

 Να είναι ενισχυμένες 

 Η κατασκευή τους θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται 2 χερούλια για το κράτημά 

τους  

 Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική για την μεταφορά ειδών τροφίμων και βασικής υλικής 

συνδρομής. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α2 –ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4 – 15 ΕΤΩΝ 

1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΛΑΤΗΣ 

 Να είναι δερμάτινες και εναλλακτικά νάυλον ή πολυέστερ  

 Να έχουν τη σήμανση CE και να αναγράφεται η χώρα προέλευσης.  

 Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για παιδιά  
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 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία.  

 Το Προϊόν πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές εργονομίας, όπως,  

 Να έχει δύο ιμάντες και βάτες για την πλάτη, ώστε να κατανέμεται το βάρος 

ομοιόμορφα στις δυο πλευρές του σώματος.  

 Να έχει φαρδιά και με μαλακή επικάλυψη λουριά ώμου.  

 Να υπάρχει επικάλυψη / γέμισμα στα σημεία επαφής με την πλάτη του παιδιού.  

 Να έχει μικρό βάρος.  

 Να είναι τύπου σακιδίου.  

 Να έχει αδιαβροχοποιημένη επένδυση.  

 Να έχει δύο (2) - τουλάχιστον - θέσεις.   

 Διαστάσεις περίπου: (Π)32cm x (B)13cm x (Y)40cm 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων. 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

2. ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΓΕΜΑΤΗ 

 Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 κασετίνα μέσου μεγέθους με 2 θήκες τουλάχιστον 

 2 μολύβια 

 2 στυλό διαρκείας (μπλέ και κόκκινο)  

 1 ξύστρα  

 2 γόμες  

 1 σετ γεωμετρικών οργάνων (χάρακας – γνώμονας – διαβήτης – μοιρογνωμόνιο) 

 ξυλομπογιές (10 τεμ.) 

 μαρκαδόροι χοντροί (10 τεμ.) 

 1 ψαλίδι  

 1 κόλα  stick τουλάχιστον 20 γραμμάρια 
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 Να είναι κατάλληλα για σχολική χρήση.  

 Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για παιδιά.  

 Να έχουν τη σήμανση CE και να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. 

 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων. 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους  και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

 

ΤΜΗΜΑ Β - ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

1. ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ) (300γρ.) –  ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ ή 

ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ (300γρ.) – ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ (300γρ.) 

 Οι κρέμες πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση.  

 Τα προϊόντα υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως προχωρήσει σε γνωστοποίηση στον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και έχουν λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της 

Υ1/Γ.Π.47813. 

 Να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων και να τηρούν τις 

προδιαγραφές της Ενωσιακής και Εθνικής νοµοθεσίας. 

 Οι κρέμες πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία «ανάλωσης έω»” ή «ανάλωση κατά προτίµηση 

πριν το τέλος» τουλάχιστον 10 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.  

 Να διατίθενται σε συσκευασίες καθαρού βάρους 300gr. 

 ∆εν πρέπει να περιέχουν καµία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την 

υγεία των προσώπων για τα οποία προορίζεται. 
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 Τα τρόφιµα αυτά διατίθενται µόνο προσυσκευασµένα. 

 Οι χρησιµοποιούµενοι περιέκτες να είναι κατάλληλοι για τρόφιµα όπως προνοείται από 

τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειµένων για επαφή 

µε τρόφιµα. 

 

 Επί της εξωτερικής ατοµικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει σήµανση 

µε τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόµενα στοιχεία: 

 Ονοµασία τροφίµου 

 Κατάλογος συστατικών 

  Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του 

Παρ.ΙΙ του κα. 1169/2011. 

 Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος. 

 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης. 

 Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη 

φράση «ανάλωση έως»(Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης. 

 Το καθαρό βάρος. 

 Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 

 ∆ήλωση σχετικά µε την ηλικία από την οποία χρησιµοποιείται το προϊόν. Η ηλικία 

αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 µηνών. 

 Πληροφορίες σχετικά µε απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η αναφερόµενη ηλικία 

κατανάλωσης είναι κάτω των 6 µηνών. 

 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεϊνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, µε 

βάση τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47813. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

2. ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ  (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ/ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) 

 Τα παρασκευάσµατα για βρέφη και παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, πρέπει 

να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούσα επιχείρηση.  

 Τα προϊόντα υποχρεούνται να έχουν προηγουµένως προχωρήσει σε γνωστοποίηση στον 

Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) και έχουν λάβει αριθµό γνωστοποίησης βάσει της 

Υ1/Γ.Π.47813. 

 Να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων και να τηρούν τις 

προδιαγραφές της Ενωσιακής και Εθνικής νοµοθεσίας. 

 Το παρασκευάσµατα για βρέφη και παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, πρέπει 

να φέρουν ηµεροµηνία «ανάλωσης έως» ή «ανάλωση κατά προτίµηση πριν το τέλος» 

τουλάχιστον 10 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης και να διατίθενται σε συσκευασίες 

καθαρού βάρους 400 gr. 
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 Για να καταστούν έτοιµα για χρήση, δεν απαιτείται τίποτα άλλο εκτός από την προσθήκη 

νερού, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις περι υγιεινής και ασφάλειας 

τροφίµων της Ενωσιακής Νοµοθεσίας και Εθνικής νοµοθεσίας. 

 Οι χρησιµοποιούµενοι περιέκτες να είναι κατάλληλοι για τρόφιµα όπως προνοείται από 

τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειµένων για επαφή 

µε τρόφιµα. 

 

 Επί της εξωτερικής ατοµικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει σήµανση 

µε τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόµενα στοιχεία: 

 Ονοµασία τροφίµου ήτοι «παρασκεύασµα για βρέφη» ή «παρασκεύασµα δεύτερης 

βρεφικής ηλικίας». Εν τούτοις η ονοµασία προϊόντων που παρασκευάζονται εξ 

ολοκλήρου από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος θα είναι η ακόλουθη: «Γάλα για 

βρέφη» και «Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». 

 Κατάλογος συστατικών. 

 Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του 

Παρ.ΙΙ του κα. 1169/2011. 

 Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος. 

 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης. 

 Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη 

φράση «ανάλωση έως»(Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης. 

 Το καθαρό βάρος. 

 Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ. 

 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, µε 

βάση τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47815. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 

 Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 

και να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία περί υγιεινής 

τροφίµων  

 Το κρέας πουλερικών πρέπει να αναφέρεται σε ηµεροµηνία σφαγής µικρότερη των 3 

ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

 Το κρέας πουλερικών θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι 

κατάψυξη) σε ψυκτικούς θαλάµους ώστε η θερµοκρασία του κρέατος να µην ανέρχεται 

πάνω από 4°C 
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 Τα κοτόπουλα, πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής 

και των δύο γενών, καλά αναπτυγµένα, ηλικίας µέχρι τριών (3)µηνών (BROILER). 

 Να είναι ταξινοµηµένα ως ποιότητας «Α» σύµφωνα µε τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 

1308/2013 όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Να είναι εκσπλαχνισµένα και να απουσιάζουν η κεφαλή, ο τράχηλος, άκρα από τον ταρσό 

και κάτω (η τοµή να γίνεται στο µέσο της άρθρωσης), η τραχεία, ο οισοφάγος, τα έντερα, 

τα γεννητικά όργανα, οι αδένες της αµάρας, η χοληδόχος κύστη, τα πνευµόνια, η καρδιά, 

το στοµάχι, ο σπλήνας, το ήπαρ και το δέρµα µαζί µε το υποδόριο λίπος της αµάρας. 

 Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγµένο, φαρδύ, 

µακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει επίσης να είναι και τα πόδια.  

 Να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώµα λίπους στο στήθος, την πλάτη και τους 

µηρούς. 

 Να µην περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη τους. Λίγα µικρά πούπουλα, τµήµατα 

στελεχών (άκρες καλάµων) και τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο 

στήθος, τα πόδια, τους γλουτούς, τις αρθρώσεις των κάτω άκρων και τις άκρες από τις 

φτερούγες. 

 Το χρώµα του κρέατος να είναι χαρακτηριστικό του είδους, το δε χρώµα του δέρµατος 

να είναι λευκό ως λευκοκίτρινο. 

 Τα σφάγια να είναι ανέπαφα και καθαρά, χωρίς κανένα ορατό ξένο σώµα, ακαθαρσία ή 

αίµα. 

 Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του (σφαγή, εκσπλαγχνισµός) θα πρέπει να 

συσκευάζεται σε «δισκάκι» µε διαφανή µεµβράνη επικάλυψης (προσυσκευασία), και τα 

υλικά αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιµα. 

 Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου κοτόπουλου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 1500 και 

2000 γραµµαρίων. 

 Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 

τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας.  

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 Για την ασφαλή παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και κατανάλωση του προϊόντος 

πρέπει να κατατεθούν τα εξής πιστοποιητικά:  
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 ISO 22000:2005  και ISO 9001:2015 για τους χώρους παραγωγής επεξεργασίας , 

αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών που 

αποδεικνύεται με  Πιστοποιητικό διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης ή άλλο αντίστοιχο φορέα   

 Άδεια λειτουργίας εγκατάστασηςκαι Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής 

Έγκρισης  από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες   

 Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά  αναφέρονται  στην παραγωγή αλλά και στην αποθήκευση - διανομή 

προϊόντων  και είναι υποχρεωτικά τόσο από την Ελληνική όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία. 

Αφορούν και τον παραγωγό και τον διακινητή αφού πρόκειται για ζωικό προϊόν. 

 

Η μεταφορά του προσφερόμενου είδους θα γίνεται με φορτηγά - ψυγεία, τα οποία θα φέρουν άδεια 

κυκλοφορίας, καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή 

τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (1lt) 

 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα 

πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) 29/2012 και 

γενικότερα στην λοιπή κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, και να έχει παραχθεί σε 

εγκεκριµένες εγκαταστάσεις απευθείας από ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους. 

 Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 

παραλαβής του. 

 Να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερµοκρασία των 20οC, να έχει το χαρακτηριστικό 

χρώµα του ελαιολάδου.  

 Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγµένο από γεύσεις ή οσµές ξένες προς αυτό, να µην 

παρέχει ενδείξεις χρησιµοποίησης ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας 

και συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να µην εµφανίζει οσµή ή γεύση τάγγισης). 

 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασµένο σε περιέκτες 

κατάλληλους για επαφή µε τρόφιμα και καθαρού περιεχοµένου 1,0 λίτρου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 Πιστοποιητικό οξύτητας ελαιολάδου μεταξύ 0,1-0,8% σε συσκευασία 1 λίτρου  
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 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης 

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε – ΚΡΕΑΣ 

1. ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (συσκ. 1000γρ.) 

 Το βόειο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις.  

 Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις 

που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι 

οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

 Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και 

αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 µηνών.  

 Θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το 

ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. 

 Τα τεµάχια βοείου κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ηµεροµηνία ανάλωσης 

τουλάχιστον 7-8 ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής τους. 

 Τα ως άνω τεµάχια θα πρέπει να είναι αποστεωµένα και θα πρέπει να προέρχονται από 

τα εξής τµήµατα του σφαγίου: «σπάλα» «ελιά» «κιλότο», «στρογγυλό» ή «τρανς». 

 Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώµα χαρακτηριστικό του είδους. 

 ∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

 Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδοµυϊκού συνδεόµενου φυσικώς µε το κρέας. 

 Μικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσµάτων οστών. 

 Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του (τεµαχισµός, αποστέωση) να συσκευάζεται 

σε κενό µε υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα. 

 Το βάρος κάθε τεµαχίου άνευ οστών 1000 γραµµάρια. 

 Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 

τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας.  

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  
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• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 Για την ασφαλή παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και κατανάλωση του προϊόντος 

πρέπει να κατατεθούν τα εξής πιστοποιητικά: 

 ISO 22000  και ISO 9001 για τους χώρους παραγωγής επεξεργασίας , αποθήκευσης, 

διακίνησης και εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών που αποδεικνύεται 

με  Πιστοποιητικό διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή άλλο 

αντίστοιχο φορέα   

 Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης και Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης   από 

τις κτηνιατρικές υπηρεσίες   

 Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά  αναφέρονται  στην παραγωγή αλλά και στην αποθήκευση - διανομή 

προϊόντων  και είναι υποχρεωτικά τόσο από την Ελληνική όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία . 

Αφορούν και τον παραγωγό και τον διακινητή αφού πρόκειται για ζωικό προϊόν. 

 

Η μεταφορά του προσφερόμενου είδους θα γίνεται με φορτηγά - ψυγεία, τα οποία θα φέρουν άδεια 

κυκλοφορίας, καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή 

τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

 

2. ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (συσκ. 1000γρ.) 

 Το χοιρινό θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις.  

 Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις 

που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι 

οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

 Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα, που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί 

καλά, είτε αρσενικά που δεν έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριµότητας είτε θηλυκά που 

δεν χρησιµοποιήθηκαν για αναπαραγωγή. 

 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει τελική ηµεροµηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία παραλαβής του.  

 Θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη)7°C το 

ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του εσωτερικού 

λίπους και αφαίρεση του εξωτερικού λίπους ώστε το πάχος που αποµένει να είναι 

µικρότερο από 5 χιλιοστόµετρα.  
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 Η µέτρηση µπορεί να γίνει σε κάθε σηµείο του σφαγίου.  

 Τα τεµάχια της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής τµήµατα του 

σφαγίου:  «σπάλα» ή «µπούτι», τα οποία πρέπει να είναι αποστεωµένα. 

 Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώµα χαρακτηριστικό του είδους και να µην 

παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. 

 ∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

 Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδοµυϊκού συνδεόµενου φυσικώς µε το κρέας. 

 Μικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσµάτων οστών 

 Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του (τεµαχισµός, αποστέωση) να συσκευάζεται 

σε κενό αέρος µε υλικά συσκευασίας, κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα. 

 Το βάρος κάθε τεµαχίου άνευ οστών 1000 γραµµάρια. 

 Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 

τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας.  

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 Για την ασφαλή παραγωγή , αποθήκευση , διακίνηση και κατανάλωση του προϊόντος 

πρέπει να κατατεθούν τα εξής πιστοποιητικά: 

 ISO 22000  και ISO 9001 για τους χώρους παραγωγής επεξεργασίας , αποθήκευσης, 

διακίνησης και εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών που αποδεικνύεται 

με  Πιστοποιητικό διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή άλλο 

αντίστοιχο φορέα   

 Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης και Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης   από 

τις κτηνιατρικές υπηρεσίες   

 Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά  αναφέρονται  στην παραγωγή αλλά και στην αποθήκευση - διανομή 

προϊόντων  και είναι υποχρεωτικά τόσο από την Ελληνική όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία . 

Αφορούν και τον παραγωγό και τον διακινητή αφού πρόκειται για ζωικό προϊόν. 

 

Η μεταφορά του προσφερόμενου είδους θα γίνεται με φορτηγά - ψυγεία, τα οποία θα φέρουν άδεια 

κυκλοφορίας, καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή 
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τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ1 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1. ΦΑΣΟΛΙΑ 

 Τα υπό προµήθεια φασόλια θα είναι µεσόσπερµα (µέτρια).  

 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των φασολιών θα πρέπει να είναι σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. 

 Θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας το λιγότερο 12 µήνες από 

την ηµεροµηνία παράδοσης και να έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 

σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

 Να είναι ώριµα, µαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώµα είναι λευκό και η 

επιφάνειά τους στιλπνή.  

 ∆εν θα πρέπει να είναι συρρικνωµένα και δεν θα πρέπει να εµφανίζουν αλλοιώσεις ή 

αυξηµένη θερµοκρασία και να είναι απαλλαγµένα από ζιζάνια, έντοµα, αλλοιωµένους 

κόκκους ή κόκκους άλλων προϊόντων. 

 Θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα περιέκτες σε 

κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχοµένου 500 γραµµαρίων, σύµφωνα µε την 

κείµενη ενωσιακή νοµοθεσία. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

2. ΦΑΚΕΣ 

 Οι υπό προµήθεια φακές θα είναι μέτριες ή ψιλές ή χοντρές. 

  Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της φακής θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. 
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 Θα πρέπει να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας το λιγότερο 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης και να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα 

µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

 Η φακή θα πρέπει να είναι ώριµη, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνή και όχι 

συρρικνωµένη.  

 Οι κόκκοι της φακής να µην είναι ξεροί και ρυτιδωµένοι και το χρώµα του περισπερµίου 

να µην είναι φαιό (σταχτί, γκρίζο), απαλλαγµένη από ζιζάνια, έντοµα, αλλοιωµένους 

κόκκους ή κόκκους άλλων προϊόντων. 

 Θα πρέπει να είναι συσκευασµένες σε κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα περιέκτες σε 

κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχοµένου 500 γραµµαρίων, σύµφωνα µε την 

κείµενη ενωσιακή νοµοθεσία. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

3. ΖΑΧΑΡΗ 

 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, χωρίς συσσωµατώµατα και να ρέει 

ελεύθερα και θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ξένα υλικά. 

 Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασµένη σε κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα 

χάρτινους περιέκτες, σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχοµένου 1.000 

γραµ, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 
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4. ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6) 

 Θα είναι παρασκευασµένα 100% από σιµιγδάλι σκληρού σίτου. 

  Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των ζυµαρικών θα πρέπει να είναι σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 Τα υπό προµήθεια ζυµαρικά θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6» και να έχουν 

χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 

παραλαβής τους. 

 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 

κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

 Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι αµιγή, χωρίς σπασίµατα, υγιή, καθαρά, απαλλαγµένα από 

ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσµίξεις και δε θα πρέπει να έχουν µαύρα 

στίγµατα, δε θα πρέπει να είναι παραµορφωµένα ή επιφανειακά ραγισµένα και η 

επιφάνειά τους δε θα πρέπει να έχει εξογκώµατα ή άλλες ανωµαλίες. 

 Τα ζυµαρικά θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε διάφανους, πλαστικούς περιέκτες, 

κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα και καθαρού περιεχοµένου 500 γραµµαρίων  

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

5. ΠΕΛΤΕΣ (400GR.) 

 Η ποιότητα και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του τοµατοπολτού και οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 

κείµενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας.. 

 Ο τοµατοπολτός θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών 

τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής του. 

 Ο τοµατοπολτός, µακροσκοπικά εξεταζόµενος, πρέπει να έχει πολτώδη και οµοιογενή 

σύσταση και χρώµα ανοιχτό ερυθρό µέχρι ερυθρόφαιο και δε θα πρέπει να παρουσιάζει 

σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση 

µικροοργανισµών. 

 Ο τοµατοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγµένος από εµφανείς ξένες ύλες, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και άλλα τραχιά µέρη της τοµάτας, σκώληκες, 

έντοµα, προνύµφες κ.λ.π.  

 Γενικά ο τοµατοπολτός πρέπει να έχει καλή γεύση, χαρακτηριστική ενός κατάλληλα 

µεταποιηµένου προϊόντος. 
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  Ο τοµατοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής συµπύκνωσης, µε στερεά συστατικά από χυµό 

τοµάτας τουλάχιστον 28% και 36% αντίστοιχα.  

 Ο τοµατοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασµένος σε λευκοσιδηρά δοχεία καθαρού 

βάρους περιεχοµένου 400 γραµµαρίων , κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα τα οποία θα 

φέρουν σύστηµα εύκολου ανοίγµατος ή και πλαστικό καπάκι. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

6. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

 Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) µη ζαχαρούχου µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά 

είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος τουλάχιστον 25%. 

(Οδηγία 2001/114/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α).  

 Θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να έχει παραχθεί σύµφωνα 

µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) και να 

συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι 

προδιαγραφές του συµπυκνωµένου γάλακτος. 

 Θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 8 µηνών τουλάχιστον από την 

ηµεροµηνία παραλαβής του. Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεµώδη 

υφή να είναι οµοιογενές να έχει τη χαρακτηριστική οσµή του αφυδατωµένου γάλακτος, 

ευχάριστη υπόγλυκη γεύση και το χρώµα του να είναι λευκό ή υπόλευκο, απαλλαγµένο 

από ξένες ύλες.  

 Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε λευκοσιδηρά δοχεία µε 

καθαρό περιεχοµένου περίπου 410 γραµ, κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νοµοθεσίας 

(Κ.Τ.Π.) και σύµφωνα µε την Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική και θα φέρουν σύστηµα 

εύκολου ανοίγµατος.  

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  
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• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

7. ΡΥΖΙ (καρολίνα) (1KG) 

 Το προϊόν να είναι βραστερό πρόσφατης συλλογής.  

 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του ρυζιού θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα άρθρο 

101 ΚΤΠ και τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής 

νοµοθεσίας (Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Π.).  

 Τυποποιηµένο σε αεροστεγή συσκευασία των 1000 γραµµαρίων από σελοφάν ή 

ισοστατικό πολυπροπυλένιο µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς.  

 Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 

απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του Το προϊόν θα πρέπει 

να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και 

εθνική νοµοθεσία. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

8. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (375γρ.) 

 Τα δημητριακά σε συσκευασία 375γρ. ανά τεμάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, 

συσκευασμένα σε εγκεκριμένη για τρόφιμα συσκευασία με ημερομηνία λήξη 

κατανάλωσης.  

 Τα δημητριακά, προϊόν με βάση το καλαμπόκι, προοριζόμενο για πρωινό, εμπλουτισμένα 

με βιταμίνες , σίδηρο κ.λ.π., με μειωμένες θερμίδες και χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, από 

αγνές πρώτες ύλες, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, τυποποιημένα σε κατάλληλη 

πλαστική αεροστεγή συσκευασία, και χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον 

δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του είδους. 

 Να πληροί τους όρους που αναγράφονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

 Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα Ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Τ.Π περί επισήμανσης και τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 
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 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

9. ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΗΛΙΕΛΑΙΟ (συσκευασία των δύο τεμαχίων 2x160gr.) 

 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των κονσερβών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους 

όρους τα άρθρα 97 του Κ.Τ.Π. και τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 Οι κονσέρβες  θα πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία.  

 Οι κονσέρβες  θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από ξένα υλικά, και θα πρέπει να έχουν 

χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών 

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις από 

ατελή επεξεργασία ή από χρησιμοποίηση μειονεκτικών πρώτων υλών, σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  

 Οι κονσέρβες τόνου θα πρέπει να είναι συσκευασμένες σε συσκευασία των δύο τεμαχίων 

(2x160gr) κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα σε κλειστές, σύμφωνα με την κείμενη 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.   

 Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη και δε θα πρέπει να εμφανίζει 

διαρροές.  

 Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 

τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας. 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 
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  Για την ασφαλή παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και κατανάλωση του προϊόντος 

πρέπει να κατατεθούν τα εξής πιστοποιητικά: 

 ISO 22000  και ISO 9001 για τους χώρους παραγωγής επεξεργασίας , αποθήκευσης, 

διακίνησης και εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών που αποδεικνύεται 

με  Πιστοποιητικό διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή άλλο 

αντίστοιχο φορέα   

 Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης και Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης   από 

τις κτηνιατρικές υπηρεσίες   

 Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά  αναφέρονται  στην παραγωγή αλλά και στην αποθήκευση - διανομή 

προϊόντων  και είναι υποχρεωτικά τόσο από την Ελληνική όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία . 

Αφορούν και τον παραγωγό και τον διακινητή αφού πρόκειται για ζωικό προϊόν. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ2  – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ) 

1. ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» (συσκ. 500γρ.) 

 Ελληνικής προέλευσης Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.).  

 H φέτα θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να παραχθεί 

σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία περί υγιεινής.  

 Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ηµεροµηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 µήνες από 

την ηµεροµηνία παράδοσης. 

 Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 

φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών και να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες. 

 Το τυρί πρέπει να έχει µέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 

43%.  

 Να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και ευχάριστο άρωµα και να είναι απαλλαγµένο 

από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 

 Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 

διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων και 

αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιµολυντών (αφλατοξίνη, 

βαρέα µέταλλα, διοξίνες και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

 Μετά τη δίµηνη ωρίµανση του τυριού «ΦΕΤΑ» σε ξύλινα βαρέλια ή µεταλλικά δοχεία, 

το προϊόν τεµαχίζεται σε ισοµεγέθη τεµάχια και συσκευάζεται σε υποσυσκευασία (πρώτη 

συσκευασία– πλαστικό περιέκτη τύπου τάπερ) κατάλληλη για τρόφιµα (Κανονισµός 

(ΕΚ) αρ.1935/2004).  

 Τα τεµάχια που τοποθετούνται εντός του πλαστικού περιέκτη πρέπει να καλύπτονται από 

άλµη. Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται στην υποσυσκευασία µπορεί να 

κυµαίνεται από 500 ± 10% γραµµάρια. 
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 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

Η μεταφορά του προσφερόμενου είδους θα γίνεται με φορτηγά - ψυγεία, τα οποία θα φέρουν άδεια 

κυκλοφορίας, καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή 

τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ζ – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΗΛΑ – ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ – ΛΑΧΑΝΟ 

 Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι πρώτης α' ποιότητας, πρόσφατης 

συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα 

παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό.  

 Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα ,ορατά ίχνη λιπασμάτων 

φυτοφάρμακα, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα.  

 Να έχουν ωριμότητα και ανάπτυξη έτοιμα για μεταφορά και μεταχείριση και να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καταναλώσεως.  

 Να μην εμφανίζουν αλλοιώσεις στη σύστασης τους και των οργανοληπτικών τους 

χαρακτήρων.  

 Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, 

ανεξάρτητα ποικιλίας.  

 Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα παραδίδονται 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 

 Συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα και για τη μεταφορά. 

  Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριµένες 

εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, τα προϊόντα 

πρέπει να είναι:  

 Ακέραια 
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 Υγιή – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που 

τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 

 Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγµένα από κάθε ορατή ξένη ύλη. 

 Ουσιαστικά απαλλαγµένα από επιβλαβείς οργανισµούς. 

 Ουσιαστικά απαλλαγµένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 

οργανισµούς. 

 Απαλλαγµένα από µη φυσιολογική εξωτερική υγρασία 

 Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να 

αντέχουν τη µεταφορά και τον εν γένει χειρισµό και να φθάνουν σε ικανοποιητική 

κατάσταση στον τόπο προορισµού.  

 Τα λάχανα θα πρέπει να είναι περίπου 2 κιλά έκαστο και θα παραδίδονται σε κατάλληλες 

παλέτες τύπου «καρπουζοπαλέτες».  

 Τα μήλα και τα πορτοκάλια θα παραδίδονται σε συσκευασίες 2kg (διχτάκι). 

 

 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) κάθε είδους, να 

υπάρχει σήμανση με τουλάχιστον τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία για όλα τα είδη 

• Η ονομασία του είδους.  

• Η καθαρή ποσότητα του είδους, εκφραζόμενη σε κιλά, γραμμάρια, λίτρο, τεμάχια, κλπ.  

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η ημερομηνία παραγωγής, ότου ισχύει βάση νομοθεσίας.  

• Η σύνθεση του προϊόντος 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» 

 

 

 

Προσοχή 

 
1. Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της κάθε ατομικής συσκευασίας (πρωτογενή συσκευασία) και επί 

του χαρτοκιβωτίου – σακούλας – πακέτου – παλέτας κλπ (δευτερογενή συσκευασία) και δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς 

να αφήσει ίχνη. 

                                                                ή 

να εκτυπωθεί επί της κάθε ατομικής συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου – σακούλας – πακέτου – παλέτας 

κλπ. 

 

2. Η φράση «Ταμείο χρηματοδότησης - ΤΕΒΑ» πρέπει να τεθεί  

επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της κάθε ατομικής συσκευασίας (πρωτογενή συσκευασία) και δεν 

μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη.  

                                                                ή 
να εκτυπωθεί επί της κάθε ατομικής συσκευασίας 
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Όλοι οι όροι η ανωτέρω όροι θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την 

απόρριψη της παραλαβής των ειδών. 

 

 

 
Προσοχή: Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των πολιτών από τροφική 

δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που 

προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του 

προμηθευτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των πολιτών. 

 

 

 

    Δράμα, 13 Φεβρουαρίου 2019 

                     Συντάχθηκε                                                                                       Θεωρήθηκε                

   Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου                                          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης    

                                                                       Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  

            & Πολιτισμού              

 

 

 

 

     Αναστασία Στεργιοπούλου        Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης  
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.327.757,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13% & 24%:  (1.150.245,00 €{χωρίς ΦΠΑ}+ 116.464,40 €{ΦΠΑ 13%} + 61.047,60 €{ΦΠΑ 24%} = 

1.327.757,00 €{με ΦΠΑ}) 

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συμπεριλαμβάνει 

Τρόφιμα (Υποέργο 1) & Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής (Υποέργο 2) του Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:  

 

Υποέργο 2 

Τμήμα Α1   ---   Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής   

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(24% ΦΠΑ) 

1 
Πάνες - (συσκευασία των 20 

τεμαχίων για μωρά από 9 – 18kg)           
Συσκευασία 1.500 5,80  8.700,00 

2 Μωρομάντηλα - (72 μαντιλάκια) Τεμάχιο  2.000 1,00  2.000,00 

3 
Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων - (24 

μεζούρες) 
Τεμάχιο 10.000 2,50  25.000,00 

4 
Καθαριστικό Υγρό Γενικής 

Χρήσης - (1 lt) 
Τεμάχιο 10.000 2,00  20.000,00 

5 
Υγρό Πιάτων - (συμπυκνωμένο 

του 0,5lt) 
Τεμάχιο 10.000 1,20  12.000,00 

6 Οδοντόκρεμα- (75ml) Τεμάχιο 10.000 1,50  15.000,00 

7 
Σαμπουάν – κανονικά μαλλιά 

(400ml) 
Τεμάχιο 10.000 1,90  19.000,00 

8 
Οδοντόβουρτσα – μέτριας 

σκληρότητας 
Τεμάχιο 5.000 1,30  6.500,00 

9 
Σαπούνι  - (σε χάρτινη θήκη των 

100gr) 
Τεμάχιο 5.000 0,45  2.250,00 

10 
Σερβιέτες Υγείας – για μεγάλη 

ροή (12 τεμάχια) 
Συσκευασία 2500 2,00  5.000,00 

11 Χαρτί Υγείας - (8 τεμάχια) Συσκευασία 10.000 1,60  16.000,00 

12 
Σακούλες μεταφοράς - 

(ενισχυμένες 60cmx 28cm) 
Κιλό 650 2,30  1.495,00 
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Σύνολο   

ΦΠΑ 13%   

Γενικό Σύνολο   

Σύνολο  132.945,00 

ΦΠΑ 24%  31.906,80 

Γενικό Σύνολο  164.851,80 

 

 

Τμήμα Α2   ---   Σχολικά Είδη για Παιδιά 4 – 15 Ετών 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(24% ΦΠΑ) 

1 Σχολικές Τσάντες Πλάτης Τεμάχιο  640 15,00  9,600,00 

2 Κασετίνα (γεμάτη) Τεμάχιο 640 8,00  5.120,00 

Σύνολο   

ΦΠΑ 13%   

Γενικό Σύνολο   

Σύνολο  14.720,00 

ΦΠΑ 24%  3.532,80 

Γενικό Σύνολο  18.252,80 

 

 

 

 

Υποέργο 1 
 

Τμήμα Β   ---  Βρεφικές Τροφές 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(24% ΦΠΑ) 

1 Κρέμα Δημητριακών - (300 gr) Τεμάχιο 1.600  2,50 4.000,00   

2 Κρέμα Ρυζάλευρο - (300 gr) Τεμάχιο 1.600 2,30 3.680.20  

3 
Γάλα Σκόνη –1ης -2ης  βρεφικής 

ηλικίας(400 gr) 
Τεμάχιο 500 6,00 3.000,00   

4 Κρέμα Μπισκότο - (300 gr) Τεμάχιο 1.600 2.50 4.000.00  

Σύνολο 14.680.00  

ΦΠΑ 13% 1.908.40  

Γενικό Σύνολο 16.588.40  

Σύνολο   

ΦΠΑ 24%   

Γενικό Σύνολο   
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Τμήμα Γ   ---   Κοτόπουλο 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(24% ΦΠΑ) 

1 
Κοτόπουλο Νωπό - (ολόκληρο)  

1,500 – 2,000 kg 
Κιλό 23.000 3,70 85.100,00 

 

Σύνολο 85.100,00  

ΦΠΑ 13% 11.063,00  

Γενικό Σύνολο 96.163,00  

Σύνολο   

ΦΠΑ 24%   

Γενικό Σύνολο   

 
 

Τμήμα Δ   ---   Ελαιόλαδο 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(24% ΦΠΑ) 

1 
Ελαιόλαδο - εξαιρετικά παρθένο - 

(σε πλαστικό μπουκάλι του 1 lt)  
Λίτρο 47.000 6,20 291.400,00  

Σύνολο 291.400,00  

ΦΠΑ 13% 37.882,00  

Γενικό Σύνολο 329.282,00  

Σύνολο   

ΦΠΑ 24%   

Γενικό Σύνολο   

Τμήμα Ε   ---   Κρέας 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(24% ΦΠΑ) 

1 Μοσχάρι - (σε συσκευασία 1,000gr) Κιλό 10.000 8,80 88.000,00  

2 Χοιρινό - (σε συσκευασία 1,000gr) Κιλό 10.000 5,20 52.000,00  

Σύνολο 140.000,00  

ΦΠΑ 13% 18.200,00  

Γενικό Σύνολο 158.200,00  

Σύνολο   

ΦΠΑ 24%   

Γενικό Σύνολο   

Τμήμα ΣΤ1  ---   Είδη Παντοπωλείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(24% ΦΠΑ) 

1 
Φασόλιαμέτρια - (σε πλαστική 

συσκευασία των 500 gr.) 
Τεμάχιο 40.000 1,30 52.000,00  



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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2 

Φακές ψιλές – μέτριες - χονδρές- 

(σε πλαστική συσκευασία των 500 

gr.) 

Τεμάχιο 40.000 0,90 36.000,00  

3 
Μακαρόνια Σπαγγέτι Νο 6 - (σε 

πλαστική συσκευασία των 500 gr) 
Τεμάχιο 40.000 0,45 18.000,00  

4 
Γάλα Εβαπορέ - (σε μεταλλική 

συσκευασία των 410 ml) 
Τεμάχιο 40.000 0,60 24.000,00  

5 
Ρύζι Καρολίνα Α’ ποιότητα – (σε 

πλαστική συσκευασία του 1 kg) 
Τεμάχιο 40.000 1,68 67.200,00  

 

7 
Ζάχαρη – (σε χάρτινη συσκευασία  

του 1 kg.) 
Τεμάχιο 40.000 0,63  25.200,00 

8 
ΠελτέςΝτομάτας – (σε μεταλλική 

συσκευασία των 400gr) 
Τεμάχιο 30.000 1,20  36.000,00 

9 
Δημητριακά – (σε πλαστική ή 

χάρτινη συσκευασία των 375 gr) 
Τεμάχιο 3.000 3,50  10.500,00 

10 

Τόνος σε ηλιέλαιο – (σε 

συσκευασία των 2 τεμαχίων x 160 

gr το τεμάχιο) 

Συσκευασία 10.000 3,50  35.000,00 

Σύνολο 197.200,00  

ΦΠΑ 13% 25.636,00  

Γενικό Σύνολο 222.836,00  

Σύνολο  106.700,00 

ΦΠΑ 24%  25.608,00 

Γενικό Σύνολο  132.308,00 

Σύνολο (13% + 24%)  303.900,00  

ΦΠΑ (13% + 24%)  51.244,00  

Γενικό Σύνολο(13% + 24%)  355.144,00  

 

 

 

Τμήμα ΣΤ2 ---   Είδη Παντοπωλείου (Φέτα) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(24% ΦΠΑ) 

1 Φέτα – (συσκευασία των 500 gr) Συσκευασία 30.000 3,80 114.000,00  

Σύνολο 114.000,00  

ΦΠΑ 13% 14.820,00  

Γενικό Σύνολο 128.820,00  

Σύνολο   

ΦΠΑ 24%   

Γενικό Σύνολο   
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ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
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Τμήμα Ζ  ---   Είδη Οπωροπωλείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(24% ΦΠΑ) 

1 
Μήλα - (συσκευασία διχτάκι των 2 

kg)  
Κιλό 9000 3,50 31.500,00  

2 
Πορτοκάλια - (συσκευασία διχτάκι 

των 2 kg) 
Κιλό 9000 2,00 18.000,00  

3 Λάχανο - (περίπου 2kg το τεμάχιο) Κιλό  10.000 0,40 4.000,00  

Σύνολο 53.500,00  

ΦΠΑ 13% 6.955,00  

Γενικό Σύνολο 60.455,00  

Σύνολο   

ΦΠΑ 24%   

Γενικό Σύνολο   
 
 

      Δράμα, 13 Φεβρουαρίου 2019 

                  Συντάχθηκε                                                                                     Θεωρήθηκε                

 Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου                                                  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης    

             Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  

                    & Πολιτισμού              

 

 

 
 

     Αναστασία Στεργιοπούλου        Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης  
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ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
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του ΤΕΒΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα – οδηγίες ΕΕΕΣ 

 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)  

 

A. Εισαγωγή   

1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;  
Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση 

του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο οποίος προσδιορίζει 

αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του 

ΕΕΕΣ.  

Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις 

δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο 

χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

 

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);  
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη 

δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:  

 

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν 

από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής 

 

 Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν 

ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών.  Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 

παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της 

Ένωσης.  

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) 

από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.  

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL:  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

 

3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;  
Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:  

 στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ 

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού επιλογής 

 στη συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να  τηλεφορτώνει και να 

εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των 

οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (FrequentlyAskedQuestions - FAQ), 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα 

βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά 

και εφαρμογής του eEEEΣ.  

 

Β. Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
 

1.- Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε 

διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;  Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των 

ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 

προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία 

δημιουργίας και υποβολής :  

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της 

διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε 

διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα 

οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνονται τα εξής:  

-  το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».  

- το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtualPDFprinter), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. 

GoogleChrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.  

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας 

σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:  

- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της  διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι 

μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται 

ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και  

- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.  

 

2. - Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;  

 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη 

(ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε 

μορφή pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/16 και την διακήρυξη.  
 

2.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται 

να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, 

προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους 
σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής:  

- το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtualPDFprinter), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
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εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. 

GoogleChrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.  

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν 

με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, 

να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το 

υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ – Υπόδειγμα ΕΕΕΣ  

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του 

ΕΕΕΠ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης:  4288 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ (προσωρινός αριθμός):  2019 – 022575 (13/02/2019 – 08:47) 

URL της ΕΕ 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 

συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: 

Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Δράμας (Επικεφαλής Εταίρος / Δικαιούχος -  Δήμος Δράμας) 

Χώρα: 

Ελλάδα 
 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

Τίτλος: 
Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής  

Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες τις 

Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με το Δήμο Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος) και 

συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια ανά τμήμα: 

Υποέργο 2 

ΤΜΗΜΑ Α1 Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 

ΤΜΗΜΑ Α2 Σχολικά Είδη για Παιδιά 4-15 ετών 

Υποέργο 1 

ΤΜΗΜΑ Β Βρεφικές Τροφές 

ΤΜΗΜΑ Γ Κοτόπουλο 

ΤΜΗΜΑ Δ Ελαιόλαδο 

ΤΜΗΜΑ Ε Κρέας 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ1 Είδη Παντοπωλείου 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ2 Είδη Παντοπωλείου (Τυρί Φέτα ΠΟΠ) 

ΤΜΗΜΑ Ζ Είδη Οπωροπωλείου 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

95 

 

προϊόντων με την ένταξη πράξης ΟΠΣ 5029411 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.327.757,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(1.150.245,00 € {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ} + 116.646,40 € {13% ΦΠΑ} + 61.047,60 € {24% ΦΠΑ}). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής, ανά τμήμα και συγκεκριμένα για το κοτόπουλο, το ελαιόλαδο, το κρέας και τα 

είδη οπωροπωλείου το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα 

παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου & 

Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για 

τα υπόλοιπα είδη. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα (εάν υπάρχει): 

70565  --  Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 

 

 

 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Α. Πληροφορίες σχετικά με οικονομικό φορέα 

Επωνυμία:___ 

Οδός και αριθμός:___ 

Ταχ. κωδ.:___ 

Πόλη:___ 

Χώρα:___ 

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

Ηλ. ταχ/μείο:___ 

Τηλέφωνο:___ 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:___ 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:___ 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει:___ 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;___ 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία:___ 
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, 

και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε καιυπογράψτε το μέρος VI. 

 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:___ 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:___ 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 

την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:___ 

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

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή 

Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας 

 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:___ 
 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …):___ 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

προμήθειας:___ 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:___ 
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Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:__________ 

 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

 

Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

 

 

Όνομα:___ 

Επώνυμο:___ 

Ημερομηνία γέννησης:___ 

Τόπος γέννησης:___ 

Οδός και αριθμός:___ 

Ταχ. κωδ.:___ 

Πόλη:___ 

Χώρα:___ 

Ηλ. ταχ/μείο:___ 

Τηλέφωνο:___ 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:___ 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):___ 
 
 

Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 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 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από 

τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους 

φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό 

φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας 

και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες 

που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας 

 

 

(Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώςαπό την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα). 

 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων:___ 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 

κατηγορία υπεργολάβων). 

 

 

 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

 

Α. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕL 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης:___ 

Αιτιολογία:___ 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί:___ 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού.___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Όχι 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί 

να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται 

στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 

 

Η απάντηση σας 

❍ Ναι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης:___ 

Αιτιολογία:___ 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί:___ 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων u964 των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης:___ 

Αιτιολογία:___ 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί:___ 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάσηδεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης:___ 

Αιτιολογία:___ 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί:___ 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάσηδεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από u960 παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

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

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης:___ 

Αιτιολογία:___ 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί:___ 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάσηδεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
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ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
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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 απάντησή σας 

❍ Ναι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης:___ 

Αιτιολογία:___ 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί:___ 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από u964 τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

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

 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα 

στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος:___ 

Ενεχόμενο ποσό:___ 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική 

ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή 

διοικητικήαπόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης:___ 

❍ Όχι 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, 

η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:___ 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν:___ 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορέςκοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

τωνπροστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος:___ 

Ενεχόμενο ποσό:___ 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική 

ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή 

διοικητικήαπόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης:___ 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, 

η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:___ 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν:___ 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορέςκοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

τωνπροστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους; 

❍ Όχι 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
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του ΤΕΒΑ 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 
 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 

περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 

δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ. 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού 

δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού 

δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση:___ 

❍ Όχι 

 

 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 

Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

❍ Όχι 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση:___ 

 

 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 
Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση:___ 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

❍ Όχι 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση:___ 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από δικαστήριο; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση:___ 

❍ Όχι 

 

 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 

 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

❍ Όχι 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση:___ 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 

 

 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε 

ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική 

νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

 

 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων 

και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 

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

αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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Δ. Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

σύναψης της σύμβασης;  

 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που 

ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Α. Καταλληλότητα 

 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, 

όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 

 

Β. Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 

 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

 

Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό ετώνπου απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων 

σύναψηςτης σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

Αριθμός ετών:- 

Μέσος κύκλος εργασιών:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 

 

 

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου 
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός 

φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
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του ΤΕΒΑ 
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αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία 

έτη. 

 

Περιγραφή 

Ποσό 

Ημερομηνία έναρξης 

Ημερομηνία λήξης 

Αποδέκτες 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 

 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς πιστοποίηση 

γνησιότητας  

Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, 

περιγραφές ή φυτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται 

από πιστοποιητικά γνησιότητας.  

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 

 

Δ. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας 
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; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:___ 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 

 

 
 
 
 

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 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη.  

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να εριορίζεται 

ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 

αναφέρετε για κάθε ένα αν οοικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικώνστοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 

 

 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:___ 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

URL:___ 

Κωδικός:___ 

Εκδότης:___ 

❍ Όχι 
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Μέρος VI:  Τελικές δηλώσεις 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II 

έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 

[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] 

ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 

5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 

κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Δράμας 

(Επικεφαλής Εταίρος / Δικαιούχος -  Δήμος Δράμας), προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ____ [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της 

διεθνής ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασία για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό αναφοράς 2019 – 022575 (13/02/2019  08:47) 

 

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

 

Ημερομηνία:___ 

Τόπος:___ 

Υπογραφή:_ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης: 
Ονομασία Τράπεζας_________________________  

Κατάστημα________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:   ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

             Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου    

             66100 Δράμα   

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ. ______________ Ευρώ ____________€ 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

__________1 υπέρ του: 

(i)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ___________________, 

ΑΦΜ ________________ (διεύθυνση) ___________________ ή 

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ______________________, ΑΦΜ 

____________________ (διεύθυνση) _____________________ ή  

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

β) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

γ) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________2 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία)___________διακήρυξη 

«Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» της αναθέτουσας αρχής, για την 

ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης για το/τα τμήμα/τα  _____________3που θα διεξαχθεί 

στις ______________. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της  

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  _____________4 (τουλάχιστον 240 ημέρες από την επόμενη του διαγωνισμού)  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, μετά από πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος,με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της5.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε6.  

 
 

       (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί  να υπερβαίνει το 2% 

της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 

4281/2014). Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

2 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.  

3 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα, συμπληρώνεται ο αύξων 

αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  

4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ :Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  

5 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 

6 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης: 
Ονομασία Τράπεζας_________________________  

Κατάστημα________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

 

Προς:   ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

             Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου    

             66100 Δράμα   

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ. ______________ Ευρώ ____________€ 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

__________1υπέρ του: 

(i)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ___________________, 

ΑΦΜ ________________ (διεύθυνση) ___________________ ή 

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ______________________, ΑΦΜ 

____________________ (διεύθυνση) _____________________ ή  

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

β) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

γ) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________2 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/των τμήματος/των __________3 της σύμβασης σύμφωνα με την (αριθμό / 

ημερομηνία)___________διακήρυξης «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» 

της αναθέτουσας αρχής, που διεξήχθη την _____________,. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε4.  

 
       (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί  να υπερβαίνει το 5% 

της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο  157 ν. 

4281/2014). Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

2 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.  

4 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

120 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σύμβαση Τμήματος Α1, Α2, Β, ΣΤ 

 

 Σύμβαση Τμήματος Γ, Δ, Ε, Ζ 
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Σχέδιο 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                 ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ » 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ.    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩT.  _________ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

(ενδεικτικού) ποσού000.000,00 € 

 (μη συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ) 
Τμήμα Γ, Δ, Ε, Ζ 

 

       Στη Δράμα σήμερα 00 ____________ 2019, ημέρα _____________ τα παρακάτω συμβαλλόμενα 

μέρη:  αφ ενός μεν ο Δήμος Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος που εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Δήμαρχο Δράμας _______________και αφ’ ετέρου 

 ο / η _______________ του _______________, με έδρα την _____________, (ΑΦΜ 000000000 

– Δ.Ο.Υ. _____________), 

 ο διαχειριστής  ______________ του _____________, σύμφωνα με το από 00 _________ 20__ 

ιδιωτικό συμφωνητικό,  με έδρα την _____________, (ΑΦΜ 000000000 – Δ.Ο.Υ. 

_____________), 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος ______________ του  _____________ της εταιρείας ______________ 

σύμφωνα με το από  00 ____________ 20__ καταστατικό, με έδρα την _____________, (ΑΦΜ 

000000000 – Δ.Ο.Υ. _____________), 

συνομολόγησαν την σύμβαση αυτή και συμφώνησαν  τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:  

1) Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/000/00-00-2019 σύμφωνη γνώμη, του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) – Διαχειριστική Αρχή (Μονάδα Γ’), 

για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης. 

2) Την υπ’ αριθμ. 000/2019απόφαση κατακύρωσης των πρακτικών της Οικονομικής  Επιτροπής 

Δήμου Δράμας που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 00000/00-00-2019 απόφαση του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών 

Βασικής Υλικής Συνδρομής» για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας. 

 

Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «Προμηθευτή» ο οποίος αναλαμβάνει 

την προμήθεια με τους παρακάτω όρους και συμφωνεί και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.   

 

Άρθρο 1ο:  Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους 

Τμήμα Γ - Κοτόπουλο 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα % Έκπτωσης  

Ποσό € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Κοτόπουλο (νωπό – ολόκληρο) 
(1,500 kg– 2,000 kg) 

Κιλό 23000 00,00% 00.000,00 € 
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Τμήμα Δ - Ελαιόλαδο 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα % Έκπτωσης  

Ποσό € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Ελαιόλαδο 
(εξαιρετικά παρθένο 1lt.)  

Τεμάχιο 47000 00,00% 00.000,00 € 

 

Τμήμα Ε – Κρέας 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα % Έκπτωσης  

Ποσό € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Μοσχάρι 
(συσκευασία 1,000 kg) 

Κιλό 
10000 

00,00% 
00.000,00 € 

2 Χοιρινό 
(συσκευασία 1,000 kg) 

10000 00.000,00 € 

 

Τμήμα Ζ – Είδη Οπωροπωλείου 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα % Έκπτωσης  

Ποσό € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Μήλα 
(διχτάκι 2 kg)  

Κιλό 

9000 

00,00% 

00.000,00 € 

2 Πορτοκάλια 
(διχτάκι 2 kg) 

9000 00.000,00 € 

3 Λάχανο 
(περίπου 2 kg το τεμάχιο) 

10000 00.000,00 € 

 

Ο προμηθευτής πρόσφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για το Τμήμα ____, το οποίο ανέρχεται στο 

00,00 % (_______________ 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 του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, για το είδος του Τμήματος ____ συνολικού ποσού 00.000,00 €, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (00.000,00 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης για την λειτουργία του ΤΕΒΑ.      

Άρθρο 2ο:  Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβές 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες στους χώρους που θα 

υποδειχθούν από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας, τις ημέρες και ώρες και στις ποσότητες που ορίζει αυτός 

σύμφωνα με τις παραγγελίες που δίνονται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες, στις εγκαταστάσεις που θα 

υποδείξει ο Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο και με μεταφορικό μέσο και έξοδα του προμηθευτή.   

Ο Δήμος Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο 

της προμήθειας που αναγράφεται στην σύμβαση (οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως 

μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές) και η διάρκεια των παραδόσεων 

είναι έως 31/12/2019. 
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Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιοδήποτε 

είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει 

την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.   

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

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

208 του Ν.4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής της προμήθειας διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Τονίζεται ότι η Αναθέτουσα 

Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα από το ηλιέλαιο ώστενα ελεγχτεί τόσο η ποιότητα όσο και το 

αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφέςστο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ 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. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την 

αποκατάσταση του. 

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Άρθρο 3ο:  Ποιότητα και Ειδικές Προδιαγραφές 

 Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το προσφερόμενο είδη είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 

προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχει τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. 

και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η υπηρεσία. Η υπηρεσία 

διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.  

Άρθρο 4ο: Παράταση Σύμβασης – Τροποποίηση Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.   Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

124 

Σε περίπτωση που λόγω ανόδου των τιμών ηλιέλαιού, στην νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, υπάρξει υπέρβαση του ποσού της σύμβασης μπορεί να 

τροποποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 201 του 

Ν.4412/2016 μπορεί να γίνει ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

Η σύμβαση μπορεί επίσης να παραταθεί αν υπάρχει αδιάθετο ποσό από την σύμβαση ή δεν έχουν 

εξαντληθεί οι ποσότητες για δύο μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής σύμβασης. Κατά τον 

χρόνο της προβλεπόμενης παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης δεν επιτρέπεται υπέρβαση ούτε 

των ποσοτήτων ούτε της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Η παράταση λύεται αυτόματα αν η έγκριση της 

κατακυρωτικής απόφασης του επόμενου διαγωνισμού προηγείται της ημερομηνίας λήξης της χρονικής 

παράτασης.  

Άρθρο 5ο:  Κυρώσεις  
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας ή ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε  είδους  υποχρεώσεις του, μπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις Ν.4412/2016. 

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

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν το είδος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση των υλικών 

που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

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

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον 

ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Το ηλιέλαιο θα πρέπει να είναι άριστης  ποιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει να αντικαταστήσει αυτό άμεσα.  

 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Προσοχή: Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των πολιτών από τροφική 

δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που προσφέρει. 

Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα επιβάλλεται 

διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των πολιτών.   
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Άρθρο 6ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της 

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο:  Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, καταβάλλονται αναλογικά σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή, με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών. 

 

Άρθρο 8ο:  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο / Η δεύτερος / η των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και 

αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη, κατέθεσε δε την υπ΄ αριθ. 00000/00-00-2019εγγυητική επιστολή 

του/της _________________, ποσού _________ € για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και σύμφωνα με 

το παρόν εκτέλεση της προμήθειας.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 

άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

Άρθρο 9ο  Υποχρεώσεις αναδόχου - Κυρώσεις 
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10οΕφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών 
Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 

τους όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 0000/2019 Διακήρυξης, των παραρτημάτων αυτής που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της και τους όρους της προσφοράς (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου.  

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της ως άνω διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο 

ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν 4412/2016. 

 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 

την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 
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Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 

Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.003 του προϋπολογισμού 2019.  

 Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ο συμβαλλόμενος προμηθευτής πήρε 

ένα  και τα υπόλοιπα είναι για την υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

            Ο / Η προμηθευτής / ρια                       Ο Δήμαρχος Δράμας   

 

 

                 ________________                                                    Χριστόδουλος Μαμσάκος           
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                                                              Σχέδιο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                             ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ » 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ.    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩT.  _________ 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

(ενδεικτικού) ποσού000.000,00 € 

 (μη συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ) 
Τμήμα Α1, Α2, Β, ΣΤ1, ΣΤ2 

 

       Στη Δράμα σήμερα 00 ____________ 2019, ημέρα _____________ τα παρακάτω συμβαλλόμενα 

μέρη:  αφ ενός μεν ο Δήμος Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος που εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Δήμαρχο Δράμας _______________και αφ ετέρου 

 ο / η _______________ του _______________, με έδρα την _____________, (ΑΦΜ 000000000 

– Δ.Ο.Υ. _____________), 

 ο διαχειριστής  ______________ του _____________, σύμφωνα με το από 00 _________ 20__ 

ιδιωτικό συμφωνητικό,  με έδρα την _____________, (ΑΦΜ 000000000 – Δ.Ο.Υ. 

_____________), 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος ______________ του  _____________ της εταιρείας ______________ 

σύμφωνα με το από  00 ____________ 20__ καταστατικό, με έδρα την _____________, (ΑΦΜ 

000000000 – Δ.Ο.Υ. _____________), 

συνομολόγησαν την σύμβαση αυτή και συμφώνησαν  τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:  

1) Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/000/00-00-2019 σύμφωνη γνώμη, του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) – Διαχειριστική Αρχή (Μονάδα Β’), 

για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης. 

2) Την υπ’ αριθμ. 000/2019απόφαση κατακύρωσης των πρακτικών της Οικονομικής  Επιτροπής 

Δήμου Δράμας που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 00000/00-00-2019απόφαση του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών 

Βασικής Υλικής Συνδρομής» για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας. 

 

Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «Προμηθευτή» ο οποίος αναλαμβάνει 

την προμήθεια με τους παρακάτω όρους και συμφωνεί και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.   
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Άρθρο 1ο:  Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους 

Τμήμα Α1 – Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Προσφοράς 

Ποσό € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Πάνες 
(σε συσκευασία 20 τεμαχίων (9-18kg) 

Συσκευασία 1.500 0,00 00.000,00 € 

2 
Μωρομάντηλα 
(σε συσκευασία των 72 τεμαχίων) 

Τεμάχιο 
2.000 0,00 00.000,00 € 

3 
Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων  
(24 μεζούρες) 

Τεμάχιο 10.000 0,00 00.000,00 € 

4 
Καθαριστικό Υγρό Γενικής 

Χρήσης(1lt) 
Τεμάχιο 10.000 0,00 00.000,00 € 

5 Υγρό Πιάτων - (500ml) Τεμάχιο 10.000 0,00 00.000,00 € 

6 Οδοντόκρεμα - (75ml) Τεμάχιο 10.000 0,00 00.000,00 € 

7 Σαμπουάν - (400ml) Τεμάχιο 10.000 0,00 00.000,00 € 

8 
Οδοντόβουρτσα (μέτριας 

σκληρότητας)  
Τεμάχιο 5.000 0,00 00.000,00 € 

9 
Σαπούνι (σε χάρτινη θήκη 

των 100gr) 
Τεμάχιο 5.000 0,00 00.000,00 € 

10 

Σερβιέτες Υγείας για 

Μεγάλη Ροή (σε συσκευασία 

των 12τεμαχίων) 

Συσκευασία 2.500 0,00 00.000,00 € 

11 
Χαρτί Υγείας (σε 

συσκευασία των 8 ρολών) 
Συσκευασία 10.000 0,00 00.000,00 € 

12 
Σακούλες Μεταφοράς -

ενισχυμένες (60cmx28cm) 
Κιλό 650 0,00 00.000,00 € 

Σύνολο 000.000,00 € 

 

Τμήμα A2 – Σχολικά Είδη για Παιδιά 4 – 15 Ετών 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Προσφοράς 

Ποσό € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Σχολική Τσάντα Πλάτης Τεμάχιο 640 0,00 00.000,00 € 

2 Κασετίνα (γεμάτη) Τεμάχιο 640 0,00 00.000,00 € 

Σύνολο 000.000,00 € 

 

Τμήμα Β – Βρεφικές Τροφές 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Προσφοράς 

Ποσό € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Κρέμα Δημητριακών 
(300 gr) 

Τεμάχιο 1.600  0,00 00.000,00 € 
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2 
Κρέμα Ρυζάλευρο 
(300 gr) 

Τεμάχιο 1.600 0,00 00.000,00 € 

3 
Γάλα Σκόνη 1ης – 2ης βρεφικής  

Ηλικίας(400 gr) 
Τεμάχιο 500 0,00 00.000,00 € 

4 
Κρέμα Μπισκότο  
(300 gr) 

Τεμάχιο 1.600 0,00 00.000,00 € 

Σύνολο 000.000,00 € 

 

 

Τμήμα ΣΤ1 – Είδη Παντοπωλείου 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Προσφοράς 

Ποσό € 

(χωρίς ΦΠΑ) 
13 % ΦΠΑ 

1 
Φασόλια Μέτρια  
(σε πλαστική συσκευασία των 500gr.) 

Τεμάχιο 40.000 0,00 00.000,00 € 

2 
Φακές ψιλές – μέτριες – 

χονδρές 
(σε πλαστική συσκευασία των 500gr.) 

Τεμάχιο 40.000 0,00 00.000,00 € 

3 Μακαρόνια No 6 - (500gr) Τεμάχιο 40.000 0,00 00.000,00 € 

4 
Γάλα Εβαπορέ (σε μεταλλική 

συσκευασία των 410 ml) 
Τεμάχιο 40.000 0,00 00.000,00 € 

5 
Ρύζι Καρολίνα Α΄ 

Ποιότητας (σε συσκευασία 1 kg) 
Τεμάχιο 40.000 0,00 00.000,00 € 

24 % ΦΠΑ 

6 
Ζάχαρη 
(σε χάρτινη συσκευασία του 1 kg)  

Τεμάχιο 40.000 0,00 00.000,00 € 

7 
Πελτές Ντομάτας 
(σε μεταλλική συσκευασία των 400gr) 

Τεμάχιο 30.000 0,00 00.000,00 € 

8 
Δημητριακά(σε πλαστική ή 

χάρτινη συσκευασία των 375gr) 
Τεμάχιο 3.000 0,00 00.000,00 € 

9 
Τόνοςσε ηλιέλαιο(συσκευασία 

2 τεμαχίων των 160gr το τεμάχιο {2 x 

160gr}) 
Συσκευασία 10.000 0,00 00.000,00 € 

Σύνολο    000.000,00 € 

 

Τμήμα ΣΤ2 – Είδη Παντοπωλείου (Φέτα) 

α/α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Προσφοράς 

Ποσό € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Φέτα ΠΟΠ  
(Συσκευασία των 500gr) 

Συσκευασία 30.000 0,00 00.000,00 € 

Σύνολο    000.000,00 € 
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Ο προμηθευτής πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής,  

που ανέρχεται στο ποσό 00.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (00.000,00 € με ΦΠΑ), για την λειτουργία της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 2ο:  Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβές 
Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα είναι άμεση και θα γίνεται περιοδικά (τμηματικά) 

κατόπιν εντολών για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.  

Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας 

να εφοδιάσει την Αναθέτουσα Αρχή με την παραγγελθείσα ποσότητα σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών 

από την παραγγελία.  

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

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Τονίζεται ότι 

η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα από τα είδη ώστενα ελεγχτεί τόσο η ποιότητα 

όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφέςστο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ 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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφεται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες 

απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να 

παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες.  Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα 

αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους του Τμήματος 2 εις βάρους του άλλου είδους.   Συνεπώς, σε 

περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας (η οποία είναι το 

σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων), εφόσον, βάσει των αναγκών της 

Αναθέτουσας Αρχής, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης 

απαραίτητης ποσότητας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από 

τον Δήμο.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την 

αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιώναυτού. 

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

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

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

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης 
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Άρθρο 3ο:  Ποιότητα και Ειδικές Προδιαγραφές 

 Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το προσφερόμενο είδη είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 

προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχει τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. 

και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η υπηρεσία. Η υπηρεσία 

διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.  

Άρθρο 4ο: Παράταση Σύμβασης – Τροποποίηση Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.    

Η σύμβαση μπορεί επίσης να παραταθεί αν υπάρχει αδιάθετο ποσό από την σύμβαση ή δεν έχουν 

εξαντληθεί οι ποσότητες για δύο μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής σύμβασης. Κατά τον 

χρόνο της προβλεπόμενης παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης δεν επιτρέπεται υπέρβαση ούτε 

των ποσοτήτων ούτε της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Η παράταση λύεται αυτόματα αν η έγκριση της 

κατακυρωτικής απόφασης του επόμενου διαγωνισμού προηγείται της ημερομηνίας λήξης της χρονικής 

παράτασης.  

 

Άρθρο 5ο:  Κυρώσεις  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας ή ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε  είδους  υποχρεώσεις του, μπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις Ν.4412/2016. 

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

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

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

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

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

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον 

ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ο 
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προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει να αντικαταστήσει αυτά άμεσα.    

 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 

Προσοχή: Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των πολιτών από τροφική 

δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που προσφέρει. 

Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα επιβάλλεται 

διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των πολιτών.   

 

Άρθρο 6ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 

τηςσύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο:  Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 

αρχικής και  επαναληπτικής, καταβάλλονται αναλογικά σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή, με την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

 

Άρθρο 8ο:  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Ο / Η δεύτερος / η των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και 

αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη, κατέθεσε δε την υπ΄ αριθ. 00000/00-00-2019εγγυητική επιστολή 

του/της _________________, ποσού _________ € για την καλή εκτέλεση σύμβασης και σύμφωνα με το 

παρόν εκτέλεση της προμήθειας.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 

άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

Άρθρο 9ο  Υποχρεώσεις αναδόχου - Κυρώσεις 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Άρθρο 10οΕφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 

τους όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 0000/2019 Διακήρυξης, των παραρτημάτων αυτής που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της και τους όρους της προσφοράς (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου.  

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της ως άνω διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο 

ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν 4412/2016. 

 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 

την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 

Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.003του προϋπολογισμού 2019.  

 Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ο συμβαλλόμενος προμηθευτής πήρε 

ένα  και τα υπόλοιπα είναι για την υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής  (Κοινωνική Σύμπραξη Δράμας). 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

            Ο / Η προμηθευτής / ρια                    Ο Δήμαρχος Δράμας   

 

 

                 ________________                                                 Χριστόδουλος Μαμσάκος                                                

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Οικονομική Προσφορά 
 

Τμήμα Α1   ---   Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής   

 

Του   ___________________________________________ 

Έδρα ___________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός _______ 

Τηλέφωνο ________________________________________ 

Fax: _____________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2019 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

α / α Είδος 

Τεμάχιο  

Κιλό 

Συσκευασία 

Τιμή προσφοράς 

τεμαχίου –κιλού –

συσκευασίας  

(Αριθμητικώς) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο Καθαρής 

Αξίας 

 

1 
Πάνες (20 τεμάχια) για μωρά από 

9 – 18kg 
1500   

2 Μωρομάντηλα  (72 τεμάχια) 2000   

3 
Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων  

(24 μεζούρες) 
10000   

4 Καθαριστικό Υγρό Γενικής Χρήσης (1lt) 10000   

5 Υγρό Πιάτων (0,5lt) 10000   

6 Οδοντόκρεμα (75ml) 10000   

7 Σαμπουάν (400ml) 10000   

8 Οδοντόβουρτσα – μέτριας σκληρότητας 5000   

9 Σαπούνι (100gr) 5000   

10 Σερβιέτες Υγείας (12 τεμάχια) 2500   

11 Χαρτί Υγείας (8 τεμάχια) 10000   



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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12 
Σακούλες μεταφοράς  

(ενισχυμένες 60cmx 28cm) 
650   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  

 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί η προσφορά του προμηθευτή καθώς και η συνολική καθαρή 

αξία της ομάδας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να συμφωνεί με την τιμή 

προσφοράς της συνολικά καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα) 

 
                                           Δράμα       /      / 2019 

                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                                           (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

136 

Οικονομική Προσφορά  
 

 

Τμήμα Α2  ---   Σχολικά Είδη για Παιδιά 4 – 15 Ετών 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2019 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

 

α / α Είδος Τεμάχιο  

Τιμή προσφοράς τεμαχίου –

κιλού –συσκευασίας  

(Αριθμητικώς) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο Καθαρής 

Αξίας  

 

1 Σχολικές Τσάντες Πλάτης 640   

2 Κασετίνα (γεμάτη) 640   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί η προσφορά του προμηθευτή για κάθε είδος καθώς και 

η συνολική καθαρή αξία της ομάδας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να συμφωνεί με την τιμή 

προσφοράς της συνολικά καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα) 

 

 

                                        Δράμα       /      / 2019 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                                         (σφραγίδα - υπογραφή) 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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Οικονομική Προσφορά  
 

Τμήμα Β   ---  Βρεφικές Τροφές 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2019 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

α / α Είδος Τεμάχιο  

Τιμή προσφοράς  

τεμαχίου –κιλού –

συσκευασίας  

 (Αριθμητικώς) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο Καθαρής Αξίας  

 

1 Κρέμα Δημητριακών(300 gr) 1.600    

2 Κρέμα Ρυζάλευρο(300 gr) 1.600   

3 Γάλα Σκόνη 1ης – 2ης βρεφικής Ηλικίας(400 gr) 500   

4 Κρέμα Μπισκότο(300 gr) 1.600   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί η προσφορά του προμηθευτή για κάθε είδος καθώς και 

η συνολική καθαρή αξία της ομάδας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. 

 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να συμφωνεί με την τιμή 

προσφοράς της συνολικά καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα) 

 

                                                                         Δράμα       /      / 2019 

                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                                                           (σφραγίδα - υπογραφή)  



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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Οικονομική Προσφορά  
 

Τμήμα Γ   ---   Κοτόπουλο 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2019 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

α /α Είδος 

Ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

Αριθμητικώς        Ολογράφως  

1 
Κοτόπουλο - νωπό ολόκληρο 

(1500 gr – 2000 gr) 
____________ %     ________________________________ 

Τιμή Προσφοράς του Τμήματος Γ (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) ___________________ € 

 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και η συνολική καθαρή 

αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση. 

 

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να συμφωνεί με την τιμή 

προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα 

 

 

           Δράμα       /      / 2019 

                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                                            (σφραγίδα - υπογραφή)  



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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Οικονομική Προσφορά  

 
Τμήμα Δ  ---   Ελαιόλαδο 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2019 

 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

α /α 

 

 

Είδος 

 

Ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

Αριθμητικώς        Ολογράφως  

1 
Ελαιόλαδο – 

εξαιρετικά παρθένο - 1 lt 
____________ %     ________________________________ 

Τιμή Προσφοράς του Τμήματος Δ (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) ___________________ € 

 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και η συνολική καθαρή 

αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση. 

 

 

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να συμφωνεί με την τιμή 

προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα 

 

 

        Δράμα       /      / 2019 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                                        (σφραγίδα - υπογραφή) 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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Οικονομική Προσφορά 

 Τμήμα Ε   ---  Κρέας 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2019 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

   α /α Είδος 

Ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

Αριθμητικώς        Ολογράφως  

1 Μοσχάρι - (σε συσκευασία 1 kg) 

____________ % ________________________________ 

2 Χοιρινό - (σε συσκευασία 1 kg) 

Τιμή Προσφοράς του Τμήματος Ε (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) ___________________ € 

 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και η συνολική καθαρή 

αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση. 

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να συμφωνεί με την τιμή 

προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα 

 

 

           Δράμα       /      / 2019 

                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                                            (σφραγίδα - υπογραφή)  

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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Οικονομική Προσφορά  
 

Τμήμα ΣΤ1  ---   Είδη Παντοπωλείου 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2019 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

 

 

Τμήμα ΣΤ1  --  13% ΦΠΑ 

 

α / α Είδος 
Τεμάχιο  

Συσκευασία 

Τιμή προσφοράς 

τεμαχίου –κιλού –

συσκευασίας  

(Αριθμητικώς) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο Καθαρής 

Αξίας  

 

1 Φασόλια Μέτρια   
(σε πλαστική συσκευασία των 500gr.) 

40000   

2 Φακές ψιλές – μέτριες – χονδρές 
(σε πλαστική συσκευασία των 500gr.) 

40000   

3 Μακαρόνια No 6  
(σε πλαστική συσκευασία των 500gr.) 

40000   

4 Γάλα Εβαπορέ  
(σε μεταλλική συσκευασία των 410 ml) 

40000   

5 Ρύζι Καρολίνα Α΄ Ποιότητας  
(σε συσκευασία 1 kg) 

40000   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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Τμήμα ΣΤ2  --  24% ΦΠΑ 

 

α / α Είδος 
Τεμάχιο  

Συσκευασία 

Τιμή προσφοράς 

τεμαχίου –κιλού –

συσκευασίας  

(Αριθμητικώς) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο Καθαρής 

Αξίας  

 

1 Ζάχαρη 
(σε χάρτινη συσκευασία του 1 kg)  

40000   

2 Πελτές Ντομάτας 
(σε μεταλλική συσκευασία των 400gr) 

30000   

3 Δημητριακά 
(σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 375gr) 

3000   

4 Τόνος σε ηλιέλαιο 
(συσκευασία 2 τεμαχίων των 160 gr το τεμάχιο {2 x 160gr}) 

10000   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί η προσφορά του προμηθευτή για κάθε είδος καθώς και 

η συνολική καθαρή αξία της ομάδας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

 

α/α  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 

1 Τμήμα ΣΤ1  --  13%(χωρίς ΦΠΑ)  

2 Τμήμα ΣΤ1  --  24%(χωρίς ΦΠΑ)  

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ (13% και 24%)  

 

 

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να συμφωνεί με την τιμή 

προσφοράς της συνολικά καθαρής αξίας (χωρίς 13% & 24% ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα 

 

 

                                        Δράμα       /      / 2019 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

                                                                                                         (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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Οικονομική Προσφορά  

 
 

Τμήμα ΣΤ2  ---   Είδη Παντοπωλείου (Τυρί Φέτα ΠΟΠ) 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2019 

 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

α / α Είδος Συσκευασία  

Τιμή προσφοράς τεμαχίου –

κιλού –συσκευασίας  

(Αριθμητικώς) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο Καθαρής 

Αξίας  

 

1 Φέτα – (συσκευασία των 500 gr) 30000   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί η προσφορά του προμηθευτή για κάθε είδος καθώς και 

η συνολική καθαρή αξία της ομάδας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να συμφωνεί με την τιμή 

προσφοράς της συνολικά καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα) 

 

 

                                        Δράμα       /      / 2019 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                                         (σφραγίδα - υπογραφή) 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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Τμήμα Ζ  ---   Είδη Οπωροπωλείου 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2019 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

 

 

α /α 

 

 

 

Είδος 

 

Ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

Αριθμητικώς        Ολογράφως  

1 Μήλα - (συσκευασία διχτάκι των 2 kg)  

   ________________ % ________________________________ 2 Πορτοκάλια - (συσκευασία διχτάκι των 2 kg) 

3 Λάχανο – (περίπου 2 kg το τεμάχιο) 

Τιμή Προσφοράς του Τμήματος Ζ (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) ___________________ € 

 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και η συνολική καθαρή 

αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση. 

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να συμφωνεί με την τιμή 

προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα 

 

          Δράμα       /      / 2019 

                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                                           (σφραγίδα - υπογραφή)  



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Φύλλο Συμμόρφωσης 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2019 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας  

δηλώνω υπεύθυνα ότι θα συμμορφωθώ με όλα τα κάτωθι ζητούμενα ως προσωρινός ανάδοχος: 

 

Τμήμα Προδιαγραφές & Όροι 

Αποδοχή 

Οικονομικού Φορέα 
με την λέξη 

 «Αποδέχομαι»  

Α1 

 Συμφωνώ με όλους τους όρους της διακήρυξης 

 Συμφωνώ με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές (γενικές & ειδικές) 

 Η προσφορά μου θα ισχύει για 210 ημέρες από την οριστικής κατάθεσης 

προσφορών. 

 Σε περίπτωσης τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη 

περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που προσέφερα, θα αναλάβω τα 

αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των πολιτών.   

 

Α2 

 Συμφωνώ με όλους τους όρους της διακήρυξης 

 Συμφωνώ με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές (γενικές & ειδικές) 

 Η προσφορά μου θα ισχύει για 210 ημέρες από την οριστικής κατάθεσης 

προσφορών. 

 

Β 

 Συμφωνώ με όλους τους όρους της διακήρυξης 

 Συμφωνώ με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές (γενικές & ειδικές) 

 Η προσφορά μου θα ισχύει για 210 ημέρες από την οριστικής κατάθεσης 

προσφορών. 

 Σε περίπτωσης τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη 

περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που προσέφερα, θα αναλάβω τα 

αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των πολιτών.   

 

Γ 

 Συμφωνώ με όλους τους όρους της διακήρυξης 

 Συμφωνώ με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές (γενικές & ειδικές) 

 Η προσφορά μου θα ισχύει για 210 ημέρες από την οριστικής κατάθεσης 

προσφορών. 

 Σε περίπτωσης τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη 

περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που προσέφερα, θα αναλάβω τα 

αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των πολιτών.   

 

Δ 

 Συμφωνώ με όλους τους όρους της διακήρυξης 

 Συμφωνώ με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές (γενικές & ειδικές) 

 Η προσφορά μου θα ισχύει για 210 ημέρες από την οριστικής κατάθεσης 

 



 

 
 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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προσφορών. 

 Σε περίπτωσης τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη 

περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που προσέφερα, θα αναλάβω τα 

αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των πολιτών.   

Ε 

 Συμφωνώ με όλους τους όρους της διακήρυξης 

 Συμφωνώ με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές (γενικές & ειδικές) 

 Η προσφορά μου θα ισχύει για 210 ημέρες από την οριστικής κατάθεσης 

προσφορών. 

 Σε περίπτωσης τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη 

περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που προσέφερα, θα αναλάβω τα 

αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των πολιτών.   

 

ΣΤ1 

 Συμφωνώ με όλους τους όρους της διακήρυξης 

 Συμφωνώ με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές (γενικές & ειδικές) 

 Η προσφορά μου θα ισχύει για 210 ημέρες από την οριστικής κατάθεσης 

προσφορών. 

 Σε περίπτωσης τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη 

περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που προσέφερα, θα αναλάβω τα 

αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των πολιτών.   

 

ΣΤ2 

 Συμφωνώ με όλους τους όρους της διακήρυξης 

 Συμφωνώ με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές (γενικές & ειδικές) 

 Η προσφορά μου θα ισχύει για 210 ημέρες από την οριστικής κατάθεσης 

προσφορών. 

 Σε περίπτωσης τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη 

περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που προσέφερα, θα αναλάβω τα 

αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των πολιτών.   

 

Ζ 

 Συμφωνώ με όλους τους όρους της διακήρυξης 

 Συμφωνώ με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές (γενικές & ειδικές) 

 Η προσφορά μου θα ισχύει για 210 ημέρες από την οριστικής κατάθεσης 

προσφορών. 

 Σε περίπτωσης τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη 

περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που προσέφερα, θα αναλάβω τα 

αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των πολιτών.   

 

 

   Δράμα       /      / 2019 

                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

             (σφραγίδα - υπογραφή)  


